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Nyhedsbrev januar
Kære forældre, elever, ansatte og skolekreds
Godt nytår til alle elever, forældre, ansatte og skolekreds!
Det er heldigvis med optimisme, vi kan tage hul på 2016. 24 elever indskrevet i kommende 0.
klasse og en finanslov der – for en gang skyld – gav en håndsrækning til de frie skoler. Det er
små men tydelige tegn på, at 2016 bliver et godt år for Ollerup Friskole.
Læseuge på skolen
Det er efterhånden en god tradition, at vi bruger første uge i januar på en ’læseuge’. Hér er der
ro og tid til fordybelse i både skøn- og faglitteratur. Det plejer at være en god måde at starte
på efter jul. 9. klasse har fysik-uge med Morten, der efter planen skal være far i midten af
januar. Held og lykke med det, Morten!
Skoleindskrivning 14/1
Vi har skoleindskrivning til kommende 0. klasse torsdag d. 14/1 kl. 16.30-17.30. Vi glæder os
til at byde velkommen til de nye børn – og de nye familier.
Sangaften mandag d. 18/1
Vi afholder sangaften mandag d. 18/1 kl. 19-21. Det er Jesper Vognsgaard og undertegnede,
der med temaet ’Melodien til teksten – teksten til melodien, en rejse i musikkens verden’
inviterer alle til at synge sammen. Alle er velkomne.
Forældresamtaler
Januar måned er også tiden for forældresamtaler. I bliver inviteret til en samtale omkring
jeres børns trivsel og faglige udbytte af skolegangen. Da Anne-Dorte er i New Zealand indtil d.
14/1 vil samtalerne i 8. og 9. klasse først blive afviklet i februar måned.
Nyt grej til legepladsen
Ollerup Bymarked generede i september et overskud på ca. 23.000 kr. Eleverne har i
december været involveret i en demokratisk proces med henblik på at bruge pengene, så det
kommer fællesskabet på skolen til gode. Eleverne ønsker ’nyt grej’ til legepladsen. Hvis jeg
ringer til et af de smarte firmaer, så får vi desværre ikke meget grej for 23.000.
Jeg er ret sikker på, at hvis vi bruger hinandens netværk, så kommer vi meget længere.
Derfor denne opfordring:
Har du adgang til legepladsmateriale a la parkour, forhindringsbane, karuseller,
gynger, rutsjebane-rør osv. – gerne brugt og til rimelige priser…. så kontakt Jakob
Ringgaard på tlf. 20575781 eller mail@ollerupfriskole.dk
Tak til Mia – velkommen tilbage til Anne-Dorte
Anne-Dorte vender 18/1 tilbage efter 2 måneder i New Zealand. Mange tak til Mia Olsen, der
har gjort det rigtig godt som vikar for Anne-Dorte!
Med ønsket om at godt nytår for alle!
Jakob Ringgaard
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