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Nyhedsbrev - før sommerferien
Kære forældre, elever, ansatte og skolekreds
Juni måned er en travl periode på skolen. Vi har en masse gode arrangementer, afslutninger
og vi planlægger næste skoleår. Hér kommer lige skoleårets sidste informationer.
Kalender for næste skoleår
Kalenderen for næste skoleår er vedlagt, så I kan lægge arrangementer ind i jeres
familiekalender. Den bliver fulgt op i august med en brochure med beskrivelse af årets
arrangementer og med datoer for forældremøder mv.
Lejrskoler næste skoleår
Vi holder fast i at lejrskoler er et vigtigt element i elevernes skolegang. Men næste år vil vi
ændre lidt på antallet af overnatninger i de forskellige klasser. 0. og 1. klasse skal have 1
overnatning, mens de resterende klasser får flere overnatninger. I får mere info om lejrskoler
til forældremøderne i august/ september.
Skolefrugt
Bestyrelsen har besluttet at vi fra næste skoleår vil tilbyde skolefrugt til vores elever. Vi har
fået et tilbud, der betyder at vores elever kan få 1 stk. frugt pr. skoledag. Vi kan finansiere
frugten ved at hæve skolepengene med 25 kr. pr. måned pr. elev.
Skolepengene pr. 1/8-2016
1. barn kr. 1.025,- pr. måned
2. barn kr. 725,- pr. måned
3. barn og derover er gratis

Fantasien pr. 1/8-2016
1. barn kr. 1250,- pr. måned
2. barn kr. 600,- pr. måned
3. barn og derover er gratis.

Skolepenge opkræves i juli
Husk på at vi opkræver skolepenge i juli måned – men ikke betaling for SFO. Satserne ændres
til august (p.gr.a. skolefrugt) og satserne kan altid findes på skolens hjemmeside.
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. Hvis I har brug for at kende sluttidspunkterne (i forhold til
eksempelvis musikskole) er I velkomne til at henvende jer til mig.
Vi glæder os til at se jer til Midsommerfesten d. 22/6 kl. 17-20. God sommer til alle!
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).

OBS – OBS - OBS
Støt skolens 150 års jubilæum – privat eller som firma:
http://www.ollerupfriskole.dk/jubil-umsbog-2017

