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Nyhedsbrev december
Kære forældre, elever, ansatte og skolekreds
Så nærmer julen sig med hastige skridt. Der er pyntet fint op på skolen og det lille juletræ står
fint med lys på i skolens aula.
December er tiden med nisser, gode historier, hygge og stearinlys. Hér på skolen har det et
fint leje, hvor det fylder – uden at fylde for meget.
Vikar for Anne-Dorte
Anne-Dorte er i New Zealand og vi har derfor Mia Olesen inde som fast vikar indtil 16. januar,
hvor Anne-Dorte kommer tilbage.
Velkommen til dig, Mia!
Juletræsfest
Der afholdes juletræsfest torsdag d. 10/12 kl. 17.30-20 på
skolen. Det plejer at være en hyggelig dag julehygge og
musik. Tag bedsteforældrene i hånden og kom og vær med.
Der er sendt invitation og program ud på Viggo.
Juleafslutning i Øster Skerninge Kirke
Vi har juleafslutning på skolen fredag d. 18. december. Louise
er i gang med at lave et fint program i samarbejde med Øster
Skerninge Kirke. Der vil være gudstjeneste kl. 10.00-11.00.
Forældre, der har mulighed for at deltage er velkomne.
Kommende børnehaveklasse
Der er udsigt til en stor
børnehaveklasse næste år. Lige nu
tyder det på en fin klasse med ca. 20
elever. Vi har ikke et ’fast loft på’
hvor mange vi har plads til. Det er
både et spørgsmål om at kigge på de
fysiske rammer – og på de lærer/
pædagogresurser vi tildeler klassen.
Det overvejer jeg i samarbejde med
bestyrelsen og Dorthe, der er
børnehaveklasselærer.
Men det er dejligt at fornemme den
flotte tilslutning!
Jakob

OBS: X i kalenderen 18/1-2016, hvor vi afholder sangaften på skolen (se nedenfor)
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Sangaften

på Ollerup Friskole
mandag d. 18/1-2016 kl. 19-21

Jakob Ringgaard
Jesper Vognsgaard
‘Melodien til teksten - teksten til melodien
- en rejse ind i musikken’
Der findes gode sangtekster og gode melodier.
Tekster - der taler til os som mennesker og som sætter tanker i perspektiv.
Melodier - der sætter sig fast i vores bevidsthed, fordi de rammer noget særligt.
Og så findes der sange, hvor tekst og melodi går op i en højere enhed.
Sange, hvor melodien understøtter teksten – og hvor tekstens indhold passer til melodien.
Jesper Vognsgaard (forstander på Ollerup Efterskole – sang og musik) og Jakob Ringgaard
(skoleleder på Ollerup Friskole) holder sangaften mandag d. 18/1 kl. 19-21.
Fortællinger og sang med fokus på tekst og melodi.

