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Ollerup d. 30/11-2017 

Nyhedsbrev december 2017 
 
Så blev vi 150 år gamle. Vi havde en meget fin 
jubilæumsdag på skolens fødselsdag d. 11/11 med 
fine projektfremlæggelser, festlige taler, god musik 
og aktiviteter for børnene. 
Husk: der er en gratis jubilæumsbog til hver familie. 
Vi er meget stolte af bogen, som absolut er 
læseværdig.  
Herudover kan I købe flere bøger på kontoret til 
120 kr. pr. stk. (oplagt julegaveidé☺)  
 

 
Se flere billeder fra den festlige dag på www.facebook.com/ollerupfri 

22 børn tilmeldt i kommende børnehaveklasse 

Vi holder skoleindskrivning mandag d. 8/1-2018 kl. 16.30, men allerede nu kan vi melde ’fuldt 
hus’ med 22 tilmeldte børn. Det betyder, at vi kan fastholde en model med 2 pædagogisk 
personale i børnehaveklassen – og 1,5 pædagogisk personale i 1. klasse.  

Juletræsfest 

Der afholdes traditionen tro juletræsfest på skolen torsdag d. 14/12. Bemærk nyt tidspunkt: 
kl. 16.30-19.00. Der vil være sang og dans omkring juletræet, musikalsk underholdning, 
mulighed for at købe lidt mad samt teater. 
Tag familien i hånden og kom og vær med til en hyggelig dag/ aften.  

Byggeri 

Som nævnt i sidste nyhedsbrev arbejder vi intensivt med byggeplaner. Vi har nu haft møde 
med banken og byggeudvalget arbejder videre med at få prioriteret de vigtigste områder 
under hensyntagen til økonomien.  
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Ny sundhedsplejerske 

Vores sundhedsplejerske Annemarie er gået på efterløn. Vi får 1. januar tilknyttet en ny 
sundhedsplejerske: Charlotte Leth. Charlotte kan kontaktes fra 1. januar på Viggo. 

Juleafslutning torsdag d. 21/12 i Øster Skerninge Kirke 

Vi har sidste skoledag før jul torsdag d. 21/12. Skoledagen varer fra 8.05-12.45. I år går turen 
til Øster Skerninge Kirke, hvor der kl. 10.00 afholdes julegudstjeneste for hele skolen. 
Forældre og bedsteforældre er meget velkomne til at deltage i gudstjenesten. 

Vask en pose teatertøj 

Vi er lige nu ved at rydde op i teater-garderoben i kælderen under Klubben. Teatergarderoben 
skal tømmes, vaskes og flyttes. Vi samler nogle sække med teatertøj og vil i den forbindelse 
bede om jeres hjælp i december: tag en pose beskidt teatertøj med hjem, vask den og returnér 
den til skolen. Vi melder ud på Viggo, når poserne er klar – og hvor de kan afhentes. 
 
 
Jakob 
 

Nyt fra bestyrelsen 
 
Kære forældre.  
 
Det er en spændende tid at være bestyrelse på Ollerup friskole.  
 
Vores netop overståede 150 års fødselsdag har fyldt en del på bestyrelsesmøderne de sidste par år og det 
er spændende at se det hele rullet ud. Tusind tak for den store opbakning til selve fejringen af de 150 år, det 
var en fantastisk dag! Husk også at sætte X i kalenderen til den 26/5 2018, hvor vi også fejrer skolen! Mere 
info om den dag følger senere - men hvis du sidder med en fest planlægger i maven der drømmer om at 
skabe et brag af en jubilæumsfest så meld endelig tilbage til Jakob, der er plads til flere i festudvalget!  
 
Som Jakob også har nævnt i et tidligere nyhedsbrev så arbejder vi også på højtryk med at realisere nogle 
byggeplaner. Vi har i løbet af efteråret fået forskellige bud fra arkitektfirmaer og vi arbejder med at sætte de 
gode ideer sammen så vi får den bedste løsning for vores skole. Der er mange forskellige perspektiver men 
en af de ting vi skal til at arbejde med nu er fondssøgning. Det er dog et kæmpe stykke arbejde og vi vil 
meget gerne have nogle flere med. Kunne det være noget du var interesseret i at være en del af så vil vi 
meget gerne have din hjælp. Du må meget gerne melde tilbage til mig på Viggo eller skrive til Jakob så 
samler vi et udvalg snarest. 
 
I er som altid velkomne til at rette henvendelse 
hvis der er spørgsmål eller noget I gerne vil 
vide mere om. 
 
På vegne af bestyrelsen 
Malene Fuglsig 
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