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Nyhedsbrev marts 2018
Kære forældre, elever, ansatte og skolekreds
Vinteren viser sig fra sin kolde side. Det kræver varme flyverdragter til børnene – til gengæld
har frosten hjulpet på mængden af mudder, der bliver slæbt med hjemJ
Marts måned byder på nogle pædagogiske dage for de ansatte, en emneuge/ valgfagsuge samt
besøg på uddannelsesinstitutionerne og praktik for hh. 8. og 9. Klasse.
Og så er det NU, I skal tilmelde jer den store jubilæumsfest d. 26/5. Se invitation nedenfor.
Byggeri

Vi holdt sangaften og byggemøde d. 27/2. Der blev sunget, og vi
fortalte om byggeplaner for skolen. Vi er ved at samle materialet,
så vi kan sende det ud til alle jer forældre. Vi befinder os lige nu i
en fase, hvor byggeriet stadig kan påvirkes af jer. Så I skal endelig
reagere og komme med gode input, når vi sender skitser og idéer
ud til jer. Det kommer som besked hér på Viggo.
Pædagogiske dage for personalet

Hele personalegruppen drager til Odense tirsdag og onsdag i
næste uge. Vi skal på skolebesøg på Friskolen Glasværket.
Vi skal desuden arbejde med ’Lyd og pædagogik’ og ’Opbygning af den gode skoledag’.
En flok studerende fra Den frie Lærerskole overtager undervisningen. Informationer er sendt
ud til jer forældre i særskilt besked på Viggo.
Emneuge/ Valgfagsuge 12.-16. marts

I uge 11 har vi emneuge/ valgfagsuge. Det betyder, at 6.-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.
Besøg på uddannelsesinstitutioner og praktik

I uge 12 er 8. klasse på besøg på ungdomsuddannelserne i Svendborg og omegn. 9. klasse skal
i denne uge i erhvervspraktik.
Jakob

Fastelavnsfest. Se flere fotos på https://www.facebook.com/ollerupfri/posts/2163518447227732
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150 års jubilæumsfest
Ollerup Friskole blev d. 11/11 2017 150 år. I den anledning vil vi gerne invitere tidligere
elever, forældre, ansatte samt nuværende ansatte og forældre til jubilæumsfest.

LØRDAG D. 26. MAJ KL. 16.00-?
Festen vil blive afholdt i 2 afdelinger:
Ø Kl. 16-18:
Elevorkestre underholder i festteltet. Alle er velkomne!
Arrangementet er gratis og tilmelding er ikke nødvendig. Der bliver
mulighed for at købe mad og vand til rimelige priser.
Ø Kl. 19-?
Jubilæumsfest med fællessang og middag fra Stenstruplund.
Der kan købes vand, øl og vin. ’Freezecool’ spiller op til dans.
Pris: 200 kr. (dækker udgiften til mad)
Sådan melder du dig til aftenfesten:
Overfør 200 kr. pr. person til konto 0815-8159508235
eller MobilePay: 88063.
Husk at angive dit navn i kommentarfeltet.
Sidste frist for tilmelding: mandag d. 30. april.
Vi glæder os til at se jer alle til et brag af en fest!
Bestyrelsen og skoleledelsen på Ollerup Friskole
Ollerup Friskoles jubilæumsbog kan
købes til festen for 120 kr.

Orkesteret Freezecool med mange Ollerup Friskole-ansigter spiller op til dans

