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Nyhedsbrev juni
Juni måned står for døren – med alt hvad det
indebærer af arrangementer – bandafslutning,
dimissionsfest for 9. klasse, Midsommerfest osv.
Vi lægger lige ud med én af de helt store festdag på
Ollerup Friskole: demokratifestival/ grundlovsfest.
Demokratifestival/ grundlovsfest

Så er vi ved at være klar til at afholde
demokratifestival igen. 8. klasse skal på torsdag
deltage i ’Ungdommens folkemøde’. Det bliver en dag
på højskolen med over 400 elever fra 8. klasser i
Svendborg Kommune. Hertil kommer 300 efter- og
højskoleelever.
De skal deltage i workshops, møde ungdomspolitikere,
deltage i afstemninger og se en paneldebat med
politikere fra de politiske ungdomsorganisationer.
På mandag er det så grundlovsfest.
Se det spændende program og kom og deltag i en
festdag for demokratiet.
For elever er det en skoledag. De skal møde på
højskolen foran scenen kl. 11.30 – og ’går i skole’ indtil
kl. 15.00, hvorefter det er jer forældre, der har
ansvaret for dem.
Meld jer gerne til at stå i café på mandag på dette link:
https://beta.doodle.com/poll/a9sddun876gtbi54#table

Bandtilmelding – og billedskole

På Viggo kan I nu tilmelde jeres børn til band for
næste skoleår. Det skal gerne gøres senest 10. Juni.
Efter dén dato kan man kun på at få plads på et
bandhold, hvis der er ledige pladser.
Vi har en stolt tradition for at have bandhold på alle
(eller næste alle) klassetrin – dog først fra fra 1. klasse.
Det giver musikliv på skolen – og på bandholdene er
der mere tid til hver enkelt elev.
Så meld gerne til!
Til næste skoleår vil vi også tilbyde en billedskole.
Nærmere info om aldersklasser og tilmelding følger i
løbet af juni måned.
Bandafslutning 13. juni

Der afholdes bandafslutning med deltagelse af alle
bands. Det foregår tirsdag d. 13. juni kl. 17-20.
Nærmere info om tider for de forskellige bands følger i
starten af juni.
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Nyansat viceleder og SFO-leder

Det har været et travlt forår med diverse ansættelser. I sidste nyhedsbrev kunne vi
præsentere Jon som fastansat lærer i skolen – og Salina som fastansat pædagog i Fantasien.
Efter en god proces med dygtige kandidater og gode samtaler er der nu også kommet
afklaring på viceleder og SFO-leder.
Viceleder
Hér faldt valget på Ulla Madsen. Ulla er 48 år gammel og kommer fra en stilling som
viceforstander på Musikefterskolen i Humble.
SFO-leder
Hér faldt valget på Karin Plagborg, der er uddannet lærer fra Den frie Lærerskole. Hun har en
del erfaring fra forskellige skoler. Hun har desuden været forælder på skolen i en del år (er
mor til Kasper i 9. klasse).
Vi glæder os til at byde dem begge velkommen til august!
Dansk- og klasselærere næste skoleår

Det ligger nu også fast, hvilke lærere, der skal være dansk- og klasselærere i de forskellige
klasser næste skoleår:
0. klasse: Dorthe Jacobsen (børnehaveklasselærer)
1. klasse: Bjarne Uhre Andersen (dansk- og klasselærer)
2. klasse: Lise Krarup Silberbauer (dansk- og klasselærer)
3. klasse: Mads K. Villebro (dansk- og klasselærer)
4. klasse: Jon Posselt (dansk- og klasselærer)
5. klasse: Tom Bjerg (dansk- og klasselærer)
6./7. klasse: Heidi Lindberg/ Anne-Dorte Rasmussen (dansk- og klasselærer)
8. klasse: Jeppe Ystrøm (klasselærer), Louise Finnerup (dansklærer)
9. klasse: Louise Finnerup (dansk- og klasselærer)
Midsommerfest onsdag d. 21. juni

Som afslutning på skoleåret afholder vi Midsommerfest onsdag d. 21. Juni.
Alle familier medbringer egen madkurv. Der bliver opstillet grill og så foregår det ellers som
picnic på Hollænders Mark (græsarealet ved bålhytten). Der er musikalsk underholdning v.
eleverne.
Jakob
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