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Ollerup d. 2/1-2017
Nyhedsbrev januar
Kære forældre, elever, ansatte og skolekreds
Godt nytår til jer allesammen!
Jeg håber I har haft en god juleferie med tid til samvær med familie og
venner.
Læseuge
Årets først uge er traditionen tro læseuge for 0.-8. klasse og
naturfagsuge for 9. klasse. Det plejer at være en super god start efter
juleferien. Der er ro, nærvær og tid til fordybelse i klasserne, så
eleverne kan lande stille og roligt.
Skoleindskrivning 13/1
Vi holder skoleindskrivning torsdag d. 12/1 kl. 16.30-17.30. Der er pt.
tilmeldt 19 elever til kommende 0. klasse og flere kan komme til, så
igen i år ser det ud som om vi får et fint hold.
Forældrefest
HUSK: der er forældrefest lørdag d.
28/1…

Frikøb af iPads
Det er nu muligt at aflevere eller frikøbe
elevernes gamle iPads for 130 kr.
Frikøb gælder dog ikke de elever, der
har fået stillet en iPad til rådighed gratis
– og de elever, der ikke har betalt
leasingydelse i 3 år.
Det foregår på denne måde:
Aflevering: i afleverer den brugte iPad
på skolens kontor senest fredag d. 13/1.
Frikøb: overfør 130 kr. til konto: 08158159506143 (senest 13/1)
Hvis vi får mange iPads retur, vil det evt.
blive muligt at købe en brugt iPad. Vi
skriver på Viggo, hvis det bliver aktuelt.
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2017 – en kort status
Årsskifte er også tid til at gøre status over 2016 og se frem imod 2017.
2016 blev året, hvor vi gik fra 170 til 185 elever. Det generelt lave børnetal kan heldigvis ikke
spores på vores elevtal. Det er godt, fordi det bl.a. giver os mulighed for at prioritere lejrskoler
mv. og investere i skolens fysiske rammer. Det er dog en balancegang – og som Louise sagde
til Midsommerfesten: ’Ollerup Friskole må aldrig blive så stor, at forældre holder op med at hilse
på hinanden’. Bliv ved med det 
Hvad bringer 2017?
Forhåbentlig en masse god undervisning, læring og samvær.
2017 bliver også året, hvor vi vil præsentere byggeplaner for Ollerup Friskole. I samarbejde
med arkitekt (og forælder) Jakob Sinning er vi i gang med at lave et byggeprogram, der gerne
skal bringe skolens fysiske rammer på højde med tiden og med elevtallet.
Men derudover bliver 2017 er særligt år på skolen, fordi vi har 150 års jubilæum. Det
indebærer bl.a.:
Besøg af en huskunstner (Ann Kerstina) en uge i april
Teaterforestilling med alle elever i september
Et flygel er godt på vej…
Udgivelse af en spændende jubilæumsbog med bidrag fra dygtige skribenter, en
tegneserie om Christen Kold, sange – heriblandt Ollerup Friskoles jubilæumssang
skrevet af Carsten Borbye Nielsen
Ollerup Friskole på Ollerup-vinen i 2017
Reception på skolens fødselsdag lørdag d. 11/11-2017 (den store jubilæumsfest
gemmer vi til maj 2018)
…og meget mere!
Så jeg har al mulig grund til at tro på, at 2017 bliver et fantastisk år for Ollerup Friskole
Jakob

