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Nyhedsbrev marts
Kære forældre, elever, ansatte og skolekreds
Marts måned byder på lysere og længere dage. Det er skønt.
Derudover skal 5./6 og 7. klasse på ’Madlejr’ ved Helnæs og der er Emneuge/ valgfagsuge for
hele skolen.
Pædagogiske dage 2. og 3. marts – lærerstuderende overtager skolen
Torsdag og fredag d. 2. og 3. marts er alle ansatte på personaletur i Flensborg. Vi skal bl.a.
drøfte ’Filosofi i skolen’, ’Bevægelse i skole og SFO’ og ’Skærmkultur på skolen’. Herudover
skal vi besøge en skole i Slesvig.
De to dage overtages skolen af en flok studerende fra Den frie Lærerskole. I får særskilt
besked om program for dagene. Det bliver forhåbentlig et par gode dage for alle!
Skolefoto 8. og 9. marts
Der er skolefoto onsdag d. 8. og torsdag d. 9. marts. Alle elever får sedler med hjem i taskerne.
Husk at underskrive sedlerne og giv jeres børn dem med i skole de 2 dage. Vi har valgt et nyt
firma, hvor kvaliteten (efter vores vurdering) er god – og hvor man samtidig kan få en basis
fotopakke uden at blive ruineret.
Madlejrskole for 5./6. og 7. Klasse
Arlafonden har for nogle år siden etableret en
Madlejrskole ved Helnæs. Formålet er at give elever i
6.-7. klasse en uge med fokus på madlavning. Både
vores 5./6. og 7. Klasse har været heldige at få lov til
at komme med i år. De skal beskæftige sig med
madlavning hele ugen. Vi håber de får en god og
lærerig oplevelse – og kommer hjem med ny
inspiration til køkkenerne i Ollerup og omegn.
Frikøb af iPads
Som skrevet på Viggo er jeg er ved at lave en opgørelse over, hvem der har frikøbt iPads for
130 kr.
Det viser sig, at der stadig er en del, der enten ikke har
betalt - eller afleveret den gamle iPad.
Der er disse 2 muligheder:
1) Frikøb den gamle iPad ved at overføre 130 kr. til:
0815 - 8159506143
2) Aflevér iPad'en til Jakob på kontoret
Træf gerne en hurtig beslutning og overfør eller
aflevér iPad'en.
NY DEADLINE: MANDAG D. 6. MARTS.
Emneuge/ valgfagsuge
Den sidste uge i marts har vi emneuge/ valgfagsuge. Det betyder, at 7.-9. klasse undervises på
deres valghold hele ugen, mens 0.-6. klasse har emneuge i egen klasse. I får nærmere besked
om programmet for ugen af klasselærere eller valgfagslærere.
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PBS – sidste udkald
Som tidligere nævnt vil vi gerne have alle forældre til at betale skolepenge via PBS. I har haft
deadline til 1. marts. Fra 1. maj vil vi opkræve et administrationsgebyr på 50 kroner pr.
betaling. Vi håber I har forståelse – og tilmelder jer PBS.
Jakob

Nyhedsbrev fra bestyrelsen
Kære Alle.
Arbejdet i bestyrelsen kører i fuld fart og før vi ser os om, så er den bestyrelse som lige for lidt
siden var ny, blevet et år, og der er generalforsamling igen.
Men inden vi når så langt vil jeg meget gerne fortælle lidt om hvad vi egentligt går og pusler
med i bestyrelsen. Vi har over de sidste måneder taget nogle store beslutninger omkring
fortsættelse af vores iPad løsning, som så flot er blevet rullet ud. Vi har også fastlagt budgettet
for det næste år og det ser heldigvis rigtig flot ud. Med budgettet i ryggen har vi igangsat
forskellige undersøgelser, i samarbejde med lærerne, om hvilke behov der er på skolen for at
bygge om/ bygge til for at vi får de bedste rammer for vores skole, også i fremtiden. Det er
spændende og noget vi håber at kunne dele med jer på vores generalforsamling.
Vi har også arbejdet en del med vores jubilæums fejring. Der er mange flotte projekter på vej
og det bliver dejligt at fejre 150 år med vores skole.
Vi har også talt en del om det at være aktive forældre på Ollerup friskole, og hvad det vil sige.
Vi har alle sammen i bestyrelsen lyst til at ses og være en del af det fællesskab det er at have
børn på Ollerup Friskole, men alligevel er det ikke muligt at samle forældre til en forældrefest.
Det undrer os, men slår os ikke ud!☺ Hvis der er nogen af jer derude der sidder inde med
gode ideer til hvordan vi styrker fællesskabet endnu mere så skriv meget gerne til mig på
Viggo.
Husk allerede nu at sætte X i kalenderen til generalforsamlingen torsdag d. 20. april – vi
glæder os I hvert fald til at se mange af jer!
På vegne af bestyrelsen, Malene Fuglsig.

Så kom flygelet…
1000 tak til sponsorer – og til Jesper Vognsgaard for at lancere den gode idé!
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Bent Melchior var på besøg og fortalte 7.-9. Klasse om ’flugt’
Tirsdag d. 28. februar var der temadag i overbygningen om ’flugt’.
Det gør indtryk på alle, når en 84-årig fortæller en øjenvidneberetning fra 2. verdenskrig og
holder 7.-9. klasses opmærksomhed i over en time. Tak til Bent Melchior og Dansk Institut for
internationale studier, der står bag Auschwitz-dagen - i år med fokus på 'flugt'.

Fastelavnsbilleder

…se flere fotos på www.facebook.com/ollerupfri

