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Nyhedsbrev april
Kære forældre, elever, ansatte og skolekreds
Så går vi ind i skoleårets sidste måned. Den starter traditionen tro med et af årets største
arrangementer: demokratifestival/ grundlovsfest. Herefter er der 3 uger, der bl.a. byder på
bandafslutning, midsommerfest og dimissionsfest for 9. klasse.
Bestyrelsen konstitueret
Bestyrelsen har nu konstitueret sig på denne måde:
Formand: Malene Fuglsig (Sebastian, 0. kl.)
Næstformand: Jakob Black Sinning (Rosa, 3. kl.)
Kasserer: Pil Egholm (Aksel, 4./5. kl. og Silje (2. kl.)
Øvrige medlemmer: Jesper Vognsgaard (Esther 6. kl., Johannes 4./5.
kl. og Ellen 1. kl.), Viktoria Kølle (Mads, 2. kl.), Anne Margrethe
Rasmussen (Lærke, 3. kl.) og Inger Norgreen (Selma 9. kl., og Oskar 7.
kl.) – Inger er suppleant for John Hansen (skolekredsen).
Bandafslutning
Der afholdes bandafslutning tirsdag d. 14/6 kl. 17-20. Invitation og
plan for afholdelse følger snarest. I dén forbindelse vil jeg gøre
opmærksom på, at I skal huske at tilmelde jeres børn til band for
næste skoleår i denne uge! I må også meget gerne svare ’Nej’, hvis
jeres barn ikke skal gå til band!

Bandafslutning

Midsommerfest
Skoleåret afsluttes som sædvanligt med Midsommerfesten, der afholdes onsdag d. 22/5 kl. 1720. Alle familier medbringer egen madkurv. Der bliver opstillet grill og så foregår det ellers
som picnic på Hollænders Mark (græsarealer ved bålhytten). Forældre i 2. klasse står for salg
af drikkelse. Der er musikalsk underholdning v. eleverne. Invitation følger i næste uge.
Demokratifestival 2016
En af årets største begivenheder nærmer sig. Det er
naturligvis demokratifestivalen, der bliver til i et
samarbejde mellem de fire frie skoler i Ollerup.
Se programmet for de 2 dage nedenfor. Bemærk de
mange aktiviteter henvendt til børn lørdag d. 4. juni.
Bemærk også teaterforestillingen på torsdag, der er
åbent for offentligheden. Der kan købes billetter på
baggårdteatrets hjemmeside:
http://www.baggaardteatret.dk
Praktisk:
5. juni er det primært forældre i 3. klasse, der har til
opgave at stå i café sammen med elever fra 8. klasse,
men vi får brug for hjælp til at stå i café og sælge
drikkelse lørdag d. 4. juni. Meld jer gerne på denne doodle:
http://doodle.com/poll/f5yww396pv6cs9dn

2 skulpturer - ’Den indre svinehund’ af J.
Galsciøtt) - er i dag sat op foran højskolen
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Skolestart torsdag d. 11. august kl. 8.05
Der er skolestart torsdag d. 11. august kl. 8.05-12.40. Den kommende 0. klasse mødes dog
dagen før – onsdag d. 10. august kl. 16.30. Kalender og skema udleveres første skoledag, men
offentliggøres før på Viggo.
Jakob
OBS: Vær opmærksom på at vi har sidste skoledag torsdag d. 23/6. Fantasien har åbent
fredag d. 24/6, uge 26, 31 og 32 (mandag til onsdag, hvor skolen starter torsdag).

2 skulpturer bæres på plads af højskoleelever
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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
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