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Nyhedsbrev november 2018
Kære forældre, ansatte og skolekreds
November står for døren. Den byder bl.a. på skoleovertagelse, Børns Billeder, Åben scene,
Lanternefest, emneuge og et møde om værdier.
Skoleovertagelse 1. november

På torsdag d. 1. november overtager 4. årgang fra Den frie
Lærerskole undervisningen. Der er sendt en plan ud til alle
forældre, så I er orienteret om, hvad der skal foregå i jeres børns
klasser. Det kan være en god idé at gennemgå det med jeres
børn, idet det faste personale ikke er på skolen dén dag.
Børns Billeder

Der afholdes ’Børns Billeder’ på skolen lørdag d. 3. og søndag d.
4. november kl. 13-16. Kom og se den fine børnekunst, køb en
vaffel, hør mellemtrinskoret synge og lad børnene være med i de
aktive værksteder.
Åben scene

Der er Åben scene på mandag d. 5/11 kl. 10.50.
Sponsor løb gav 13.832 kroner til projekt i Filippinerne

Der blev løbet 13.832 kr. ind til sponsorløbet på skolernes
motionsdag. Pengene er nu sendt videre til Per Buk og AnnKerstina Nielsen, der sørger for at de bliver til
skoleuniformer og solcellelamper til børn, der bor ved en
losseplads tæt på Manilla.
Det er super flot gået, og jeg skal hilse fra Per og AnnKerstina og sige mange tak for hjælpen.
Lanternefest flyttet til fredag d. 9/11

Der starter emneuge d. 12/11. Derfor har vi valgt at flytte det traditionsrige lanterneoptog
med indskolingen til fredag d. 9/11. Der bliver lanterneoptog lige efter morgensang kl. 8.20.
Jeg skal gøre opmærksom på, at vi ikke ønsker kameraer til lanterneoptoget. Det tager for
meget af stemningen. Forældre, bedsteforældre og andre interesserede er velkomne.
Emneuger/projektuger

Vi har 2 emneuger i november/ december. Det foregår i uge 46 og 48/49.
Indholdet i emneugerne bliver meldt ud af klasselærerne.
Nyt værdigrundlag på Ollerup Friskole – kom og vær med d. 27/11 kl. 19-21

Vi har sat gang i en proces, hvor vi skal skrive nyt værdigrundlag på Ollerup Friskole. Vi vil
invitere jer til en aften med oplæg, fællessang og snak om værdier. Peter Mondrup (konsulent
i Friskolernes Hus og tidl. skoleleder på Odense Friskole) vil komme med et oplæg. Derefter
kan I forældre komme med jeres syn på de vigtigste værdier på Ollerup Friskole. Jesper
Vognsgaard lægger op til fællessang. Sæt kryds i kalenderen 27/11 kl. 19-21.
Jakob

