Friskolens nyhedsbrev Januar 2018
Godt nytår til jer alle! Det lyder til, at alle er kommet godt ind i 2018. Vi glæder os til at
se eleverne igen i morgen. Vi går lige på og begynder med en helt almindelig skoledag.

Der er gode oplevelser i vente - også i 2018. Ikke mindst fylder friskolen og børnehuset
jo 10 år til august. Det skal vi selvfølgelig fejre.
Om få uger blænder vi op for årets musical. Det er ligeledes et af skoleårets
højdepunkter. Sidste år spillede vi vores egen version af Ronja Røverdatter. Årets
musical er i støbeskeen og inden længe løfter vi sløret for dette års musical. Alle sejl
sættes igen ind, så vi også i år får sat en flot forestilling op.
Det er hvert år en stor glæde, at se hvordan eleverne vokser med opgaverne. Også små
skridt kan være store succeser. Nok møder vi bump på vejen og frustreres over ting, der
ikke lige lykkes i første omgang. Men der grines, slides og løftes i flok og alle opgaver er
vigtige i det store hele. Det bliver helt sikkert et fantastisk øjeblik igen, når alle elever er
på scenen og salen er fyldt med glade og forventningsfulde publikummer. Husk discotøjet!
Efter musicalforestillingen fyrer vi igen den fede skolefest af for elever/ søskende og
ikke at forglemme et hyggeligt kaffebord for de voksne. Billetsalget begynder inden så
længe. Husk at der er fællesspisning/pizzafest med i prisen.

På fredag byder vi det nye år velkommen med Åben Morgensang kl. 8.00-8.45. Vi håber,
I har tid og lyst til at komme forbi til en kort stund sammen med os og en håndfuld
dejlige nytårssange. Alle er velkommen. Der er kaffe på kanden efterfølgende.

Nyhedsbrev uge 3:
Det er nu dejligt med en omgang sne ind i mellem. En rask sneboldkamp giver røde
kinder, glade smil og masser af god energi til arbejdet i timerne. I onsdags var
powermodulet omdannet til fælles sneboldkamp - alle klasser var med. Det var
sjovt. Vores elever er bare supergode til at lege sammen, gi' den gas og samtidigt passe
på og tage hensyn til hinanden.
Vi har i denne uge også været ramt af en del sygdom. Vi håber, der er bedring på vej og
at alle snart er raske igen. I mandags begyndte Anton i 0. klasse. Velkommen til ham og
hans familie.
Så er det i næste uge, vi lægger det almindelige skema til side og bruger en uge på at
sætte en flot musical op. Årets musical hedder 'Velkommen i historien' - en rejse tilbage
i tiden. Anledningen er blandt andet 500-året for reformationen. Alle sejl er sat til,
eleverne har fået gennemgået handlingen, roller er fordelt, kulisser og grej slæbes over i
Kuben ... Vi er så klar og vi glæder os til at komme i gang. Vi får god hjælp af en
håndfuld frivillige. Bestyrelsen og støtteforeningen er også med ind over. Tak til
alle. Det bliver endnu en rigtig god oplevelse - med fællesskabet i centrum. Vi glæder os
til at se jer alle.
Rigtig god weekend til alle,
Mange hilsner fra Maibritt

