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Ollerup	  d.	  2/12-‐2014	  

Nyhedsbrev	  for	  december	  
	  
Det’	  sørme,	  det’	  sandt,	  december	  –	  en	  lettere	  hektisk	  måned	  med	  julearrangementer,	  
gaveindkøb,	  julekalendere,	  lidt	  for	  meget	  sukker	  og	  til	  sidst	  sænker	  julefreden	  sig	  alligevel	  
over	  de	  små	  hjem.	  
	  

Projektuger	  og	  faglige	  kurser	  
I	  november	  var	  der	  2	  uger	  med	  emne,	  projekt	  og	  faglige	  kurser.	  Der	  har	  været	  arbejdet	  med	  
børnenes	  julekalender,	  filmprojekt	  og	  selvvalgte	  projekter.	  I	  overbygningen	  havde	  vi	  for	  
første	  gang	  en	  uge	  med	  ’Faglige	  kurser’,	  hvor	  eleverne	  selv	  skulle	  vælge.	  Nøgleordene	  er	  ’tid	  
til	  fordybelse’	  –	  og	  selvom	  det	  altid	  kræver	  ekstra	  anstrengelser	  for	  både	  lærere	  og	  elever	  at	  
lave	  opbrud	  i	  skemaet,	  er	  disse	  uger	  alle	  anstrengelserne	  værd.	  	  
	  

Julefest	  
Vi	  afholder	  juletræsfest	  torsdag	  d.	  11/12	  kl.	  17.30-‐20.00.	  
Invitation	  er	  sendt	  ud	  på	  Viggo.	  Vi	  glæder	  os	  til	  at	  se	  jer	  alle	  til	  nogle	  hyggelige	  timer	  med	  
musik,	  sang,	  æbleskiver	  og	  hyggeligt	  samvær.	  
	  

Juleafslutning	  19.	  december	  
Sidste	  dag	  før	  juleferien	  er	  fredag	  d.	  19.	  december.	  Vi	  skal	  hygge	  i	  klasserne	  og	  går	  til	  
gudstjeneste	  i	  Ollerup	  Kirke	  kl.	  10.00.	  Alle	  elever	  har	  fri	  kl.	  11.30.	  
Vær	  opmærksom	  på,	  at	  Fantasien	  også	  har	  lukket	  fra	  20/12	  til	  4/1.	  	  
	  

Ny	  hjemmeside	  	  
Vi	  er	  på	  vej	  med	  en	  ny	  hjemmeside,	  der	  skulle	  være	  klar	  1.	  januar.	  Den	  vil	  blive	  mere	  enkel	  og	  
overskuelig,	  end	  den	  nuværende	  hjemmeside.	  
	  

Kommende	  børnehaveklasse	  
Til	  sommer	  starter	  årgang	  2009	  i	  børnehaveklasse.	  Det	  er	  en	  årgang	  med	  et	  lille	  børnetal.	  
Skoleindskrivningen	  viste	  også	  at	  vi	  nok	  må	  forvente	  en	  lille	  børnehaveklasse	  til	  start	  august	  
2015.	  I	  er	  som	  forældre	  ambassadører	  for	  skolen	  –	  og	  I	  må	  meget	  gerne	  gå	  ud	  blandt	  venner	  
og	  bekendte	  og	  fortælle	  den	  gode	  historie	  om	  Ollerup	  Friskole,	  så	  vi	  kan	  få	  ’et	  godt	  hold’	  til	  
kommende	  børnehaveklasse.	  Del	  også	  gerne	  vores	  opdateringer	  på	  www.facebook.	  
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2	  gode	  arrangementer	  fra	  november	  måned	  –	  Børns	  Billeder	  og	  Julestue	  	  
Tak	  til	  forældrene	  i	  3.	  og	  4.	  klasse	  for	  at	  have	  forberedt	  en	  hyggelig	  julestue	  d.	  29/12.	  Se	  
billederne	  nedenfor	  sammen	  med	  billeder	  fra	  Børns	  Billeder.	  
	  
Julestue	  

	  
	  
Børns	  billeder	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
Ellers	  vil	  jeg	  benytte	  lejligheden	  til	  at	  ønske	  alle	  en	  glædelig	  jul	  og	  et	  godt	  nytår!	  
	  
	  
MVH	  Jakob	  	  


