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Ollerup	  d.	  1/9-‐2015	  

Nyhedsbrev	  september	  
	  
Kære	  forældre,	  elever,	  ansatte	  og	  skolekreds	  
	  
Skoleåret	  er	  godt	  igang.	  169	  glade	  elever	  kunne	  vi	  tælle	  hér	  ved	  udgangen	  af	  august.	  Det	  ser	  
også	  fornuftgit	  ud,	  når	  vi	  kigger	  frem	  imod	  næste	  skoleår.	  Så	  det	  kan	  være,	  at	  alle	  profetier	  om	  
små	  børneårgange	  bliver	  gjort	  til	  skamme.	  
Vi	  vil	  i	  hvert	  fald	  gøre	  alt	  hvad	  vi	  kan,	  for	  at	  blive	  –	  og	  blive	  ved	  med	  at	  være	  –	  ‘byens	  skole’.	  	  	  

Emneuge	  og	  Ollerup	  Bymarked	  12.	  september	  
Lørdag	  d.	  12.	  september	  lægger	  vi	  op	  til	  et	  brag	  af	  en	  markedsdag.	  
Der	  bliver	  salgsboder,	  Indianer-‐område	  med	  ponyridning,	  helstegt	  pattegris,	  musikalsk	  
underholdning	  og	  gadeturnering	  i	  fodbold.	  Har	  du	  husket	  at	  melde	  dit	  ’vej-‐hold’	  eller	  dit	  firma	  
til?	  Ellers	  kan	  du	  gøre	  det	  på	  mail@ollerupfriskole.dk	  eller	  på:	  20575781.	  
Det	  foregår	  hér	  på	  skolen	  kl.	  10.00-‐15.00.	  Se	  flyer	  med	  aktiviteter	  på	  næste	  side.	  

6.	  og	  9.	  klasse	  til	  Litauen	  og	  Athen	  
I	  september	  sender	  vi	  6.	  og	  9.	  klasse	  på	  lejrskole.	  
6.	  klasse	  er	  en	  del	  af	  et	  udvekslingsprojekt,	  der	  er	  støttet	  af	  
organisationen	  Nordplus.	  6.	  klasse	  tager	  til	  Litauen	  med	  Tom	  
og	  Heidi	  fra	  søndag	  d.	  20/9	  til	  fredag	  d.	  25/9.	  
Jeg	  skal	  selv	  med	  9.	  klasse	  og	  Hanne	  Marie	  til	  Athen	  d.	  28/9	  
til	  2/10.	  
Vi	  er	  meget	  glade	  for,	  at	  der	  i	  år	  er	  
åbnet	  op	  for	  lejrskoler	  på	  alle	  
klassetrin.	  Det	  giver	  fælles	  
oplevelser	  og	  det	  styrker	  	  
relationerne	  i	  klasserne.	  	  

Nye	  telefonnumre	  på	  skolen	  
Vi	  har	  fået	  nye	  telefonnumre	  på	  skolen:	  
Kontor/	  skoleledelse:	   20575781	  
Lærerværelset:	   30342526	  
Fantasien/	  SFO:	   30574181	  (ikke	  ændret)	  

Skolepatruljer	  
Vores	  6.	  klasse	  står	  som	  sædvanligt	  skolepatrulje	  hver	  morgen.	  De	  står	  ved	  vejen	  kl.	  7.50-‐8.05.	  
Vær	  opmærksom	  på	  at	  de	  børn,	  der	  kommer	  med	  bus	  kan	  komme	  før	  skolepatruljen	  tjekker	  
ind.	  Det	  kræver	  ekstra	  opmærksomhed	  fra	  jer,	  der	  har	  børn	  med	  bussen.	  

Tøj	  på	  knagerne	  
Skolen	  har	  i	  denne	  weekend	  været	  udlejet.	  I	  den	  forbindelse	  var	  vi	  nødt	  til	  at	  samle	  alle	  
børnenes	  tøj	  i	  gangen.	  I	  må	  meget	  gerne	  gå	  forbi	  og	  hjælpe	  jeres	  børn	  med	  at	  finde	  tøjet	  igen.	  
Næste	  gang	  vi	  udlejer	  skolen,	  skal	  vi	  nok	  varsle	  jer	  i	  god	  tid.	  Det	  nåede	  vi	  ikke	  denne	  gang.	  
	  
Jakob	  
	  
OBS:	  sæt	  allerede	  nu	  X	  i	  kalenderen	  d.	  2/10,	  hvor	  der	  er	  arbejdsdag	  på	  skolen.	  
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