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Ollerup	  d.	  6/10-‐2014	  

Nyhedsbrev	  oktober	  2014	  
	  
Kære	  alle	  forældre	  
	  
Et	  lille	  forsinket	  nyhedsbrev	  for	  oktober	  måned	  i	  denne	  travle	  teatertid.	  
Oktober	  måned	  byder	  på	  bl.a.	  på	  teater,	  trimdag,	  en	  efterårsferie,	  en	  personaletur	  til	  Hamborg	  
og	  en	  arbejdsdag.	  
	  
Teater	  –	  ’Forestillinger	  om	  
Der	  øves	  teater	  over	  hele	  skolen,	  så	  vi	  kan	  blive	  klar	  til	  forestillinger	  tirsdag	  og	  onsdag.	  	  
Det	  er	  et	  stort	  pædagogisk	  projekt	  at	  sætte	  teaterforestillinger	  op	  –	  især	  når	  175	  elever	  skal	  
inkluderes.	  Men	  det	  er	  det	  hele	  
værd,	  når	  man	  ser	  eleverne	  
udvikle	  sig,	  stå	  frem,	  spille	  en	  
rolle	  og	  blive	  en	  del	  af	  et	  stort	  
fælles	  projekt.	  Det	  er	  sådan	  
noget	  vi	  kan	  som	  friskole!	  	  
Vi	  glæder	  os	  til	  at	  se	  jer	  alle	  til	  
forestillingerne.	  
	  
	  
	  
Trim-‐dag	  
Der	  er	  traditionen	  tro	  fokus	  på	  bevægelse	  fredag	  før	  efterårsferien.	  Vi	  skal	  se,	  hvor	  langt	  
eleverne	  fra	  Ollerup	  Friskole	  kan	  løbe	  tilsammen.	  Og	  så	  er	  der	  lege	  med	  venskabsvennerne.	  
Dagen	  slutter	  med	  fællessang	  og	  så	  er	  der	  efterårsferie	  kl.	  11.30.	  
	  
Personaletur	  til	  Hamborg	  
Der	  er	  personaletur	  til	  Hamborg	  torsdag	  d.	  23.-‐lørdag	  d.	  25.	  oktober.	  
Vi	  har	  almindelig	  skoledag	  indtil	  kl.	  11.30	  torsdag	  d.	  23.	  oktober.	  Herefter	  har	  de	  store	  elever	  
fri,	  mens	  de	  små	  elever	  går	  i	  Fantasien.	  Torsdag	  og	  fredag	  eftermiddag	  er	  der	  forældrevikarer	  
i	  fantasien.	  Fredag	  formiddag	  er	  der	  faste	  lærere	  på	  i	  indskolingen,	  mens	  studerende	  fra	  Den	  
frie	  Lærerskole	  overtager	  undervisningen	  fra	  3.-‐9.	  klasse.	  
	  
Arbejdsdag	  tirsdag	  d.	  28.	  oktober	  
Der	  afholdes	  arbejdsdag	  tirsdag	  d.	  28.	  oktober	  kl.	  16-‐20.	  
Der	  bliver	  arbejdsopgaver	  både	  inde	  og	  ude.	  Tag	  børnene	  i	  hånden	  og	  vær	  med	  til	  at	  
forskønne	  skolen.	  
Der	  vil	  bl.a.	  være	  fokus	  på	  at	  lave	  et	  rum	  til	  6.-‐9.	  klasse.	  Det	  er	  det	  gamle	  IT	  Factory,	  der	  nu	  
skal	  forvandles	  til	  et	  ’Værested’	  for	  6.-‐9.	  klasse.	  
	  
	  
De	  bedste	  efterårshilsener	  
	  
Jakob	  
	  
	  


