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Nyhedsbrev april 2018
Kære forældre, elever, ansatte og skolekreds
Solen skinner og foråret er på vej. Børnene boltrer sig på legepladsen. De får røde kinder, blå
mærker og beskidte flyverdragter. Det er alt sammen godt.
April byder bl.a. på en arbejdsdag og den årlige generalforsamling.
Skolestart august 2018

Når I planlægger ferie skal I være opmærksomme på, at skolen starter op allerede torsdag d.
9. August i år. Den nye børnehaveklasse starter onsdag eftermiddag.
Festaber søges!!!

Vi er ved at gøre klar den store Jubilæumsfest. Det bliver et festligt
gensyn med gamle elever, forældre, ansatte og andre med
tilknytning til Ollerup Friskole. Der bliver god mad og god musik i et
stort telt på bytorvet.
MEN: vi kunne godt bruge noget hjælp til at planlægge festen.
De store linjer er på plads, men der er mange små og store ting, der skal
koordineres op til festen. Så jeg vil endnu engang opfordre jer til at melde jer til festudvalget.
Send en besked hér på Viggo til undertegnede!
Jesper Bendix Madsen går på orlov næste skoleår

Jesper har fået tilbudt en stilling som konsulent i DBU frem til 1. august 2019. Stort tillykke til
Jesper! Vi glæder os på hans vegne - og glæder os også, til han kommer tilbage året efter.
Det betyder, at vi slår en tidsbegrænset stilling op. Det er primært en musiklærer, vi har brug
for. Andre fag kommer til at fremgå af det jobopslag, vi offentliggør i starten af april.
Arbejdsdag d. 17. april

Vi afholder arbejdsdag torsdag d. 17. april kl. 16.30-19.30.
Kom og vær med til at forskønne skolen – og få samtidig en eftermiddag med
hyggeligt samvær.
Tilmelding samt beskrivelse af forskellige arbejdsopgaver udsendes på Viggo
efter påske.
Generalforsamling 24. april

Der afholdes generalforsamling onsdag d. 27. april. Kom og hør beretninger fra
formand, skoleleder og tilsynsførende og vær med i valget til bestyrelsen.
Invitation med dagsorden udsendes særskilt her på Viggo.
Jakob

HAR DU HUSKET AT MELDE DIG TIL DEN STORE JUBILÆUMSFEST? (Se invitation nedenfor)

www.ollerupfriskole.dk

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

