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Nyhedsbrev november
Kære forældre, elever, ansatte og skolekreds
Efteråret er over os.
Temperaturen daler, børnene får
røde kinder og dryppende næser.
Og farverne stråler.
Fotoet til venstre er taget en flot
morgen ved Hvidkilde sø.
Skolemæssigt er vi inde i en rolig
periode. Lejrskolerne er forbi og
der er mange dage med
almindeligt skema. Det giver tid til
ro, fordybelse og emner, der
kræver mere tid og mere træning.
Projektuge/ klasselæreruge
Første uge i november byder på projektarbejde for 7.9. klasse, mens 0.-6. klasse har ‘klasse-lærer-uge’.
Da vi er en skole, der lægger vægt på at pirre børnenes
nysgerrighed og lyst til at lære, er det naturligt for os
at overbygningen skal arbejde med projektarbejde
flere gange hvert år. Eleverne arbejder med selvvalgte
problemstillinger indenfor et overordnet emne. De får
lov til at være styrende i processen, men med god
hjælp og vejledning fra lærerne.
I klasselærerugerne er eleverne sammen med deres
klasselærer hele ugen om et emne. Her er tid og ro til
fordybelse i emnet – og det giver færre afbrydelser i
løbet af ugen.

Foto fra emneuge sidste år

Idémøde ifm. Ollerup Friskoles 150 års jubilæum i 2017
Der er stadig 2 år til. Men vil skal allerede nu igang med at arrangere et brag af en fest – og alt,
hvad der ellers hører til et 150 års jubilæum.
Alle er velkomne til at komme til det første idémøde. Kom med gode, sjove og kreative ideer.
Eller kom og vær med ved at høre andres ideer.
Det foregår torsdag d. 11/11 kl. 19-21. Skolen giver kaffe og kage.
Lygtefest 11/11
Skolen fylder 148 år d. 11. november. Traditionen tro har indskolingen lavet lanterner og
laver et flot optog i skolens gymnastiksal. Det foregår onsdag d. 11. november med start til
morgensang – og efterfølgende optog og historie i salen. Forældre og bedsteforældre er
naturligvis velkomne til at deltage.
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Børns billeder på Ollerup Friskole 14. og 15. november
Vi er endnu engang glade for at være vært ved ‘Børns billeder’ lørdag d. 14. og søndag d. 15.
november kl. 13-16.
Vores mellemtrins-kor kommer og optræder med nogle sange søndag kl. 14.00.
Se invitationen nederst i nyhedsbrevet.
Sygemeldinger på Viggo
Husk at angive fravær
for jeres børn på Viggo.
Sådan&angiver&du,&at&dit&barn&ikke&kommer&i&skole&på&Viggo…&
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Udskænkning af alkohol på skolen
Der har ved flere lejligheder været forespurgt til skolens politik ift. udskænkning af alkohol
ved skolens arrangementer. Bestyrelsen og skoleledelsen har derfor til sidste
bestyrelsesmøde besluttet nogle retningslinier, som vil gælde fremover:
• Der vil ikke blive solgt eller serveret drikkelse med alkohol til skolearrangementer
med børn.
• Det er helt i orden at familierne selv medbringer øl eller vin sammen med madkurven
til Midsommerfesten.
• Til arrangementer uden børn er alkohol tilladt.
Baggrunden for de ovenstående retningslinier er, at vi som skole har et ansvar for at eleverne
på skolen møder et sundt miljø. Vi ved at vi voksne er rollemodeller. Og vi er af den opfattelse,
at børn ikke bør møde alkohol ved skolearrangementer. Vi ønsker desuden at beskytte børn
til forældre, der ikke kan styre deres alkoholforbrug.
Retningslinierne er i øvrigt i overensstemmelse med sundhedsstyrelsens anbefalinger.
Jakob
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Børns Billeder 2015
Emnet i år er
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Lørdag d. 14.
og
Søndag d. 15
November
Begge dage kl. 13-16

KOM OG SE BØRNE KUNST

Ollerup
Friskole

Café og
arbejdende
værksted
!

