www.ollerupfriskole.dk
Ollerup d. 31/10-2017

Nyhedsbrev november 2017
Vi nærmer os skolens fødselsdag d. 11. november. Normalt er det
en festlig dag, der bliver fejret med børn fra 0. til 3. klasses
lanterneoptog. I år fejer vi skolens 150 års fødselsdag. Det er helt
specielt – og skal selvfølgelig fejres i større skala.

Børns billeder
Der afholdes ’Børns billeder’ på skolen lørdag d. 4. og søndag d.
5. november kl. 13-16. Kom og se den fine børnekunst, køb en
vaffel, hør mellemtrinskoret synge og lad børnene være med i de
aktive værksteder.   

Jubilæumsreception og bogudgivelse
Lørdag d. 11/11 er som nævnt skolens 150 års fødselsdag.
Dagen er afslutningen på emneugen. Der vil være lanterneoptog,
bogudgivelse, besøg af borgmesteren, frigivelse af Ollerup
Friskoles jubilæumssang og aktive værksteder på skolen, hvor
man kan se, hvad eleverne har arbejdet med i ugens løb.
Det foregår kl. 11.00-13.30 og det vil være muligt at købe pizza – bagt af mesterkokkene fra
6. klasse.

Forældrefest 11. november
Har I husket at melde jer til forældrefesten lørdag aften d. 11/11 kl. 19-24?
Ellers kan det lige nås. Betal senest 1/11 100 kr. pr. deltager til skolens MobilePay nr.: 88063
eller overfør pengene til 0815-8159508235.

Byggeri og byggeudvalg
Bestyrelsen og byggeudvalget har nu fået præsenteret 2 forskellige bud på renovering og
udbygning af skolen. Byggeudvalget arbejder videre med de to skitseforslag og nærmer sig
mere og mere en model, som vi synes ser fornuftig ud.
Det er et stort projekt, så den næste periode bliver der arbejdet sideløbende med at:
1) Få lavet et færdigt forslag til udbygning klar
2) Få finansieringsgrundlaget på plads (egenfinansiering, bank, kreditforening, fonde)
Når det ovenstående er på plads vil vi invitere til et stormøde, hvor alle forældre får det
præsenteret – og har mulighed for at debatterer det.
Det er en spændende proces og der er brug for alle gode kræfter. Der er plads i
byggeudvalget og næste møde er allerede i morgen aften (onsdag d. 1/11) kl. 19-21.
Er du interesseret i byggeri så mød endelig op til mødet.
Der bliver også i den kommende tid inviteret til et fundraisingudvalg, der skal forsøge at
skaffe midler fra fonde.

Vi ses (om ikke før så…) lørdag d. 11/11!
Jakob

