Friskolens Nyhedsbrev Februar
Vi går en dejlig tid i møde med et forår, der forhåbentligt ikke er så langt væk. Foråret
er en begivenhedsrig periode, hvor der blandt andet kommer til at ske mange ting for
vores 8. klasse. Inden vi får set os om, så afslutter vores afgangselever en tryg skolegang
'i vores egen lille andedam' mens tanker, forventninger og planer om nye oplevelser og
udfordringer fylder hos eleverne. Det er dejligt at mærke, at også denne årgang af vores
afgangselever, er klar til at komme videre ud i ungdomslivet.

Inden længe indleder 8. klasse arbejdet med deres afgangsprojekt og fremlæggelse og
senere på året banker terminsprøverne på. Før påske skal 8. klasse ud og snuse lidt til
skolelivet på nogle af de ungdomsuddannelser, de senere kan vælge imellem. For de
fleste af eleverne i 8. klasse venter et eller to spændende efterskoleår efter
sommerferien.
Vores yngre elever får mulighed for at følge 8. klasse - blandt andet overværer 7. klasse
afgangsprojekt-fremlæggelserne. Det at være rollemodeller for yngre elever er en vigtig
del af at være 'de ældste'. På samme tid oplever vi, at det er godt for vores ældste
elever at prøve kræfter med nye, kommende udfordringer med afsæt i trygge og
velkendte rammer. Vi glæder os til at følge 8. klasse de næste måneder.
Tak for sidst - dejligt med jeres opbakning til vores musical. Det var en skøn musical og
en rigtig dejlig aften. Der ligger nye gallerier på vores hjemmeside: http://herborgfriskole.dk med blandt andet billeder fra musical'en og fra nogle af linjefagene i
efteråret.

Før vinterferien var 7.-8. klasse på besøg i DR Midt- og Vest. Eleverne lavede
nyhedsudsendelser og arbejdede med kildekritik og formidling. Et rigtig spændende
besøg og meget aktuelt i en digital verden, der flyder over med nyheder og
informationer, breaking news, fake news osv. Eleverne fik stor ros af journalisterne i DR.
I sne og slud skal udeskolen ud. Eleverne i 0.-4. klasse har været nede og se til vores små
træer og har samlet skrald i grøftekanter og på stier i Herborg samtidigt. Nogle af
træerne har dyrene spist af og dette gav anledning til en lærerig snak om, hvad dyrene
gør om vinteren, når det er sværere for dem at finde føde. Vores gamle juletræer blev
brugt til at hænge fuglefoder op i. Hyggeligt med liv udenfor vinduerne.

På lørdag inviterer Borgerforeningen, Kirken og Friskolen til Fælles Fastelavnsfest i
Herborg. Der er tønder til alle aldersgrupper og præmier til de bedste udklædte - også
blandt de voksne 😉 Se vedhæftede invitation. 5.-6. klasse møder på skolen til opstart
sambaoptog. 7.-8. klasse hjælper lærerne med fællesdans og sanglege. Vi håber mange
af jer vil støtte op om dette hyggelige fællesarrangement. Og tag gerne naboen,
kusinerne/fætrene, bedsteforældrene og andre glade børn og voksne med til en festlig
og traditionsrig fest. Vi glæder os til at se jer.
Rigtig god weekend til jer alle,
Mange hilsner fra Maibritt

