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        April 
  FRI - NYT     2017                                                                    

                                            

Nyt fra ledelsen 
Det er blevet forår, gymnastikopvisning er i fuld gang og energien kommer mere til-
bage for os alle sammen. Påskedagene med familietraditioner og hygge er lige om 
hjørnet, og vi kan gå og glæde os til det. 
Konfirmationerne nærmer sig også og I kan se oversigten længere nede. 
 
Elevrådet har startet en frugtordning op for eleverne igen. De sælger fra 
ØST- fløjen i det store 10- frikvarter.  
Prisen er 2, - pr stk.  

 
Det er tid til gækkebreve og eleverne har afleveret 
mange flotte  gækkebreve på kontoret. En af dagene 
kårer Henrik de bedste. Vi synes, at det er vigtigt, at vi 
holder fast i nogen af de gamle traditioner og lader 
børnene kreere noget i hånden og med skønskrift. 
Her ses nogle af gækkebrevene. 
 

 
Kørsel 
Der er fortsat enkelte af jer forældre, der sætter børn af bag køkkenet/ ved containe-
ren. Vi vil gerne bede jer om at sætte børnene af foran skolen, da der er meget trafik 
af vareindlevering, cyklende børn mm bag køkkenet. 
 
Svømning for 3. – 5. klasse er nu afsluttet efter 10 dejlige ture. 5 klasse har taget 
svømmeprøven og klaret det så flot!  
  
Opførelse af friluftshuset ved søen 
 

 
 
 
Vi har stadig brug for flere hænder til opfø-
relse af vores friluftshus.  
Henvend jer gerne til Henrik 
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Generalforsamlingen den 25.4. kl. 19.00 
Generalforsamlingen nærmer sig og vi vil selvfølgelig gerne opfordre jer til at delta-
ge for at blive opdateret omkring jeres børns skole og gøre jeres medindflydelse 
gældende. Der er fælles spisning kl. 18.30 og selve generalforsamlingen starter kl. 
19.00. 
Dagsorden sendes ud over intra. Vel mødt! 
 
Konfirmationer 
Vi ønsker jer alle i 7.kl en festlig dag! 
 
Kirke Helsinge Kirke den 30.4. : Anders Pedersen, William Løgstrup, Andreas A. Ni-
elsen, Lucas A. Nielsen,                 
Gørlev Kirke den 30.4.: Ida Fobian, Julie Munck, Eya Hald, Tilde Stevelt, Celina Tul-
lesen, Natasja Futtrup, Mads Jørgensen, Freja Skou          kl. 10.45: Viktor Halskov 
Drøsselbjerg Kirke den 7.5.: Christine Buskov, Celina Samuttis 
Bakkendrup Kirke den 12.5. Laura Hecht-Nielsen 
Reersø Kirke den 14.5.: Mikkel Hansen, Malthe Duncan 
Svallerup Kirke den 14.5.: Mikkel Mortensen 
Valgmenighedskirken Ubberup den 24.9.: Laura Busk 
 
Arbejdsdag den 20.5. 
Vi vil gerne allerede nu nævne, at vores arbejdsdag, som er en obligatorisk skole-
dag for eleverne, ligger lørdag den 20.5. Forhåbentlig har mange af jer forældre mu-
lighed for at deltage. Senere vil vi sende en tilmeldingsseddel ud over intra.  
                                                                                                       
                                                                                                          Hanna og Henrik                                                           
                                                                                                     

Sfo – Kalender 2016/17 
 
8.4. – 17.4. Påske, lukket 
25.4.  Legestue kl. 8.15 – 11.45. Husk lille madpakke 
1.5.  Før-SFO starter 
25. – 28.5  Kristi Himmelfart, lukket 
Uge 27  Åbent – med tilmelding/ tilkøb! 
Uge 28, 29, 30 Ferielukket. 
Husk:      Altid navn på alt, vi har desværre så meget glemt tøj liggende!                                                                      

                                                                                     Lotte      
                                                                                                                 

 

Åbent Hus dage i friskolen i skoleåret 2016/17 

 
Fredag den 5.5.17 
 

Åbent Hus dagene er de dage, hvor I som forældre er velkommen til at komme og 
være med i undervisningen. Vi håber at se mange af jer. kl. 10.05 er der altid en kop 
kaffe og lidt brød til jer.                         
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Sommerferie 2017 
 
Skolen har lukket i ugerne 26 – 32 og starter igen mandag den 14. august. Ca hvert 
10.år har eleverne 7 ugers ferie, da det skal gå op med de 200 skoledage pr. år. 
Derfor denne lange sommerferie i år. 
 
SFO holder lukket i uge 28 - 30, der er åbent i uge 26, 27 (er tilkøb), 31 og 32. 
 
Vi kan allerede nu oplyse, at søndag den 17. september er obligatorisk skoledag, 
da vi fejrer friskolens 150 års fødselsdag. 
 
Se i øvrigt ferieplan for skoleåret 2017 – 18 på skolens hjemmeside. 

 
  
Vores 0. klasse holder hyggelig påskefrokost med stort buffet 
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alender 2016-17                                                    
 
April 2017 
 
 6.(torsdag) Skole-hjemsamtaler for 8.klasse  
 7.(fredag) Korstævne for 3.kl. i Kldbg  
  

8. -17.4. Påskeferie 
 uge 16 Introuge for 8.klasse 
18.(tirsdag) Skole - hjemsamtaler for 7.klasse 
   Skole-hjemsamtaler  for 3. klasse 
19.(onsdag) Danseforestilling for 4. – 6.klasse kl. 8.30 – 10.00 
 uge 17  Lejrskoletur for 8.klasse 
25.(tirsdag) Generalforsamling m spisning 
26.(onsdag) Skole -hjemsamtaler for 3.klasse  
                    Skole -hjemsamtaler for 0.klasse 
27.(torsdag) Skole -hjemsamtaler for 0.klasse  
Maj 2017 
 1.(mandag) FØR-SFO´en starter 
  Skole -hjemsamtaler for 5.klasse  
2. – 10. Skr. Afgangsprøver for 9.klasse 
12.-14. Bededagsferie 
15.-17. Lejrskole for 2.klasse 
20.(lørdag) Arbejdslørdag- obligatorisk skoledag 
22. – 24. 5. klasse kanotur 
25.-28. Kristi Himmelfartsferie 
31. – 2.6. Kanotur for 4. klasse 
Juni 2017 
 1. Mdt prøver kan starte her 
 3.-5. Pinseferie 
12.(mandg) Bestyrelsesmøde 
16.(fredag) Sommerfest 
21.(onsdag) Dimission for 9.klasse 
23.(fredag) Friskolens sidste skoledag  

August 2017 

Uge 31, 32 SFO åbent 

14.(mandg) Friskolens opstart 0. – 9. klasse 
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