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Nyhedsbrev juni 2018
Kære forældre, ansatte og skolekreds
I lørdags fik vi sat et flot punktum for Ollerup Friskoles 150 års jubilæum. Det var en
fantastisk fest. Tak til alle der hjalp, deltog og var med til at gøre festen god.
Som optakt til festen blev der afholdt bandafslutning.
Juni er en måned med travlhed på skolen. Skoleåret skal afsluttes, et nyt skal planlægges og
der er en del arrangementer på skolen.
Demokratifestival 2018

Vi er endnu engang klar til at afholde demokratifestival.
Grundlovsdag 5/6 skal eleverne først møde kl. 10.00, men der er
mulighed for pasning i Fantasien fra 6.30-10.00. Kl. 11.00 mødes
vi alle foran scenen på højskolen til øvning af demokratisangen.
Efter Ollerup Friskoles optræden kl. 13.40 har eleverne fri og er
forældrenes ansvar. Hvis I ikke er på pladsen på dette tidspunkt,
må I meget gerne spørge andre forældre i klassen om hjælp til at
holde øje med jeres børn. Hvis det ikke lykkes, så giv mig
besked.
Vejrudsigten er strålende og alt tegner til endnu et fantastisk
arrangement på højskolen i samarbejde mellem de fire frie
skoler i Ollerup.
Vi mangler stadig forældre til at stå i café. I kan melde jer til
vagter á 1,5 time på dette link:
https://doodle.com/poll/iwucppu9cbiikspi#table
Louise stopper på Ollerup Friskole

Louise Finnerup har valgt at søge nye udfordringer og stopper som lærer på Ollerup Friskole
med udgangen af dette skoleår.
Louise har været ansat siden 2008 og har ydet en kæmpe indsats igennem mange år.
Det skylder vi hende en stor TAK for.
Der bliver lejlighed til at sige farvel til Louise i slutningen af juni.
I slutningen af juni får I mere info om nyansat lærer og om næste skoleår.
Hjalte stopper i Fantasien

Hjalte har valgt at stoppe sit arbejde som pædagog i fantasien. Vi sætter gang i en
ansættelsesproces, så vi kan finde en god afløser for Hjalte.
Bandtilmelding

Bandtilmeldingen for næste skoleår er nu lukket. Der kan stadig være ledige pladser på
bandholdene, men vi opretter nu det antal bandhold, der passer til de tilmeldte elever.
Midsommerfest onsdag d. 27. juni

Som afslutning på skoleåret afholder vi Midsommerfest onsdag d. 27. juni.
Alle familier medbringer kød til grillen. 6./7. klasse sælger salat/ brød og sodavand. Der bliver
opstillet grill og så foregår det ellers som picnic på Hollænders Mark (græsarealet ved
bålhytten). Der er musikalsk underholdning v. eleverne. Mere info følger.
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Skolestart august 2018

Der er skolestart for alle på Ollerup Friskole torsdag d. 9. august kl. 8.05. Den nye
børnehaveklasse begynder onsdag d. 8. august kl. 16.30.
Jakob
Nyt fra bestyrelsen

Efter en veloverstået generalforsamling har bestyrelsen haft første møde. Vi har mange ting i
gang på vores skønne skole for tiden, og en af de ting der fylder er det kommende byggeri. Vi
har ved flere lejligheder efterspurgt hjælp til hele den store proces og en del har meldt sig og
det er simpelthen så dejligt, tusind tak til jer for at vi kan være sammen om den store opgave
det er! Der er stadig mulighed, og behov, for at flere melder sig til at være med til at løfte den
enorme opgave som et byggeri er. Har du lyst til at bidrage til byggeudvalget er du altid
velkommen til at skrive, også hvis det bare er for at høre lidt mere om du måske kan bidrage.
Det er dog muligt at bidrage med en enkelt aften også! Fonds-udvalget holder workshop den
12/6 på skolen. Her kan du med 2 timer af din tid sikre at vi får flyttet en hel masse på vores
projekt, i forhold til fonde. Jeg lover at det bliver en aften med fuld knald på, hvor vi får sat ord
på vores skole og lavet en masse rugbrøds-arbejde som bare er svært for de få frivillige i
fonds-udvalget at drive alene. Så nap en computer under armen og vær forberedt på at du
kommer til at gøre en kæmpe forskel for skolens fremtid! Meld meget gerne tilbage til mig om
du har lyst til at være med, og så ses vi den 12. juni kl 19 i aulaen.
Som altid er du velkommen til at skrive til mig, eller gribe fat i mig ved en af skolens
arrangementer, hvis du har spørgsmål angående noget af det der foregår i bestyrelsen.
På vegne af bestyrelsen
Malene Fuglsig
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