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Nyhedsbrev april
Kære forældre, elever, ansatte og skolekreds
April nærmer sig og hermed nyhedsbrev for april måned før personalet drager afsted på
pædagogiske dage på torsdag og fredag. Vi skal bl.a. besøge 2 skoler og en SFO, blive klogere
på ‘Flow factory’, arbejde med en skarp profil for skolens overbygning og lægge planer for
næste skoleår. Skole og SFO bliver de to dage overtaget af 2 specialegrupper fra Den frie
Lærerskole, der vil lave et spændende forløb med eleverne.
Klæd jeres børn godt på – der skal bl.a. arbejdes med ’hulebyggeri’.
Arbejdsdag 9. april
Der er arbejdsdag lørdag d. 9. april. Kom og vær med til at vedligeholde og forskønne skolens
legeplads. Vi skal bl.a. have gjort klar til en flytning af ’Det blå hus’, der skal laves om til
træværksted – og flyttes tættere på indskoling og SFO. Arbejdsdagen afholdes 9/4 kl. 9-14.
Valgfagsuge for overbygningen
Der er valgfagsuge for overbygningen i uge 15 – mandag d. 11 til
fredag d. 15. april. Eleverne fra 7.-9. klasse arbejder på deres
valgfagshold (teater, boldspil/ idræt, nørd eller håndarbejde).
Teaterholdet sætter en forestilling op, der opføres i Borgerforeningen.
Lejrskole
Der er lejrskole for både indskoling og overbygning d. 19.-21. april. Indskolingen skal ud i en
spejderhytte og lave aktiviteter i naturen, mens overbygningen skal på Københavnertur.
4./5. klasse skal på lejrskole i maj. Overbygningen deltager desuden i ’Unge på flugt’ – et døgn
arrangeret af Ungdommens Røde Kors.
Besøg fra Litauen – internationale udvekslingsprojekter
6. klasse får besøg af en flok elever og lærere fra Litauen d. 24.-29.
april. Det bliver et gensyn med de elever, de besøgte i efteråret.
Litauerne skal indkvarteres privat i familierne. Det bliver meget
spændende at byde velkommen til dem.
Projektet er støttet af Nordplus, der støtter udvekslinger mellem
nordiske og baltiske lande. Vi har sendt ansøgninger afsted og søger
på 2 projekter næste skoleår. Spændende om vi får
støtte igen!

Generalforsamling 27. april
Der afholdes generalforsamling onsdag d. 27. april. Generalforsamlingen
er i princippet skolens øverste myndighed. Kom og hør beretninger fra
formand og skoleleder, hør Vibeke Lundahl (vores tilsynsførende) og vær
med til at stemme nye kandidater ind i bestyrelsen. Flere kandidater
genopstiller ikke, så der er plads til – og brug for - friske kræfter og nye
ideer.
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Støt skolens 150 års jubilæum – privat eller som firma:
http://www.ollerupfriskole.dk/jubil-umsbog-2017
Sidste nyt om demokratifestivalen:
https://www.facebook.com/demokratifestivalollerup/ eller
www.demokratifestival.dk
Jakob
Indskolings-vikinger…
Se flere fotos på: https://www.facebook.com/ollerupfri/

