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Nyhedsbrev september 2018
Kære forældre, ansatte og skolekreds
Skoleåret 2018/19 er kommet godt i gang. 6. klasse er på madlejr på Helnæs i denne uge, og
alle andre nyder hverdagen og de almindelige skoleuger.
Ollerup Bymarked – lørdag d. 8. september

Vi gør klar til at holde Ollerup Bymarked lørdag
d. 8. september. Alle klasser var repræsenteret
ved fyraftensmødet, idéerne var mange, og alle
klasser har nu påtaget sig forskellige opgaver.
Det tegner til at blive et fantastisk Bymarked i år.
Opstilling fra kl. 10.00.
Lejrskole 9. klasse

9. klasse tager på lejrskole sammen med Jeppe og
Dorthe Budde d. 9.-14. september. De skal på en
aktiv tur i Tjekkiet og i Prag med mange
spændende oplevelser.
Kommende børnehaveklasse – har du husket at skrive dit barn op

Der er tilmeldt over 50 børn til børnehaveklassen med skolestart august 2019. Vi har
søskendegaranti. Det betyder, at familier med børn i andre klasser på Ollerup Friskole har
garanteret plads i klassen. MEN: det kræver, at I har husket at indmelde barnet. Tjek meget
gerne, om I har indmeldt – og fået en bekræftelsesmail fra skolen. Så er I sikre på en plads.
Forældremøder i september

September er højsæson for forældremøder. Kom og mød de andre forældre og hør lærerne
fortælle om planerne for det kommende skoleår. Jeg og Ulla deltager i nogle af
forældremøderne, men ikke I alle. Hvis I har spørgsmål, må I endelig ikke tøve med at ringe
eller skrive til mig på Viggo.
Viggo – skolens intranet

I juni kom der en opdatering til skolens intranet. En del
forældre undrer sig over, at de nu ikke automatisk får
videresendt beskederne til deres egen mail. Det skyldes, at
der under enhver besked er sat ✔ ved ’Personfølsom
information’. Denne forhåndsindstilling kan vi ikke ændre.
Den er sat ind som sikkerhed for, at personfølsom
information ikke bliver sendt fra et ’lukket intranet’ til
nogle ’ikke sikrede’ mails. Jeg vil derfor opfordre jer til, at
fjerne fluebenet hver gang I afsender en praktisk besked,
der ikke er personfølsom. Så får modtageren den sendt videre til deres mail.
Tilskud til skolepenge og SFO-betaling

Det er nu muligt at søge om tilskud til skolepenge, SFO-betaling og befordring.
Ansøgningsskemaer kan printes fra Viggo eller afhentes på kontoret. Bemærk deadline på
torsdag d. 3. september. Ansøgere kan ikke komme i betragtning efter denne deadline.
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Sange og værdier på Ollerup Friskole – sæt kryds i kalenderen 27/11

Vi har besluttet, at vi skal skrive nyt værdigrundlag for
Ollerup Friskole. Vi vil derfor gerne invitere alle
forældre til en aften på skolen med fokus på ’det
dyrebare på Ollerup Friskole’. Vi har inviteret
konsulent Peter Mondrup fra Friskolernes Hus. Han vil
fortælle om ’det Grundtvig-koldske’ med særligt fokus
på, hvad det kan betyde i dag. Aftenen bliver så
krydret med nogle sange, input om ’det dyrebare på
Ollerup Friskole’ fra jer, ost og rødvin.
Invitation følger senere, men sæt allerede nu kryds i
kalenderen d. 27/11.
Jakob

6. klasse på Madlejr

