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Nyhedsbrev februar 2018
Kære forældre, elever, ansatte og skolekreds
Februar står for døren. Vinteren lader vente på sig. Det giver en masse mudder på gulve og
flyverdragter, hvilken en del af jer forældre sikkert har bemærketJ
Februar bliver skudt i gang med fastelavn for hele skolen næste torsdag samt et foredrag for
overbygningen, en vinterferie og en kombineret sang- og byggeri-aften.
Åben scene udskudt

5.-7. klasse skal til Musikefterskolen i Humble onsdag d. 7. februar. Det betyder, at vi må
udskyde Åben Scene. Ny dato er onsdag d. 21/2.
Foredrag Ib Katznelson

Igen i år har vi været heldige at få bevilget et
foredrag i forbindelse med den årlige Auschwitzdag, der er mindedag for Holocaust og andre
folkedrab. 6.-9. klasse skal høre et foredrag af Ib
Katznelson, der som 2-årig blev taget til fange af
nazisterne og sendt i KZ-lejr.
Vores unge mennesker bliver den sidste
generation, der får mulighed for at tale med
mennesker, der har oplevet 2. verdenskrig.

Sangaften og Byggeri tirsdag d. 27/2

Vi har i længere tid arbejdet med planer for byggeri på
skolen. Et byggeudvalg har arbejdet hårdt, og vi er nu klar
til at vise jer resultatet af anstrengelserne. I har mulighed
for at bidrage med input til processen tirsdag d. 27/2
Men mursten gør det jo ikke alene…, så vi har valgt at
kombinere det med en sangaften.

Invitation til forældre, ansatte, skolekreds og store elever
Sangaften og byggeri
19-20: Sangaften
20-21: Byggeri
Kom og vær med til en hyggelig aften med særligt fokus på Ollerup Friskoles fremtid.

www.ollerupfriskole.dk
Jubilæumsfest og bandafslutning

Jubilæumsfesten afholdes lørdag d. 26. maj. Da vi gerne vil inddrage eleverne har vi valgt at
slå festen sammen med bandafslutning. Det betyder, at vi afholder bandafslutning kl. 16-18 og
Jubilæumsfest kl. 19-?
Vi søger festglade folk, der er gode til at organisere en god fest. Meld jer til festudvalget ved at
sende en Viggo-besked til undertegnede (Jakob Ringgaard).
Mere info om tilmelding til festen følger senere.
Ny sundhedsplejerske

Som tidligere nævnt er der startet ny sundhedsplejerske på skolen. Hun hedder Charlotte Leth
og kan kontaktes både på Viggo og på telefon 62234070 (kontor)/ 23440479 (mobil).
Leje og lån af skolen

For at få et bedre overblik over lån og udlejning af skolen har vi oprettet en formular på
skolens hjemmeside, hvor I bedes booke skolen til klassearrangementer, fester og andet. I
finder den ved at klikke i højre hjørne på ’kontakt’ og herefter vælge ’leje af skolen’. Eller på
dette link: http://www.ollerupfriskole.dk/leje-af-skolen
Jakob

Husk: alle familier kan få udleveret 1 gratis eksemplar af vores 150 års jubilæumsbog på kontoret

