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Skoleåret er godt i gang. Der arbejdes godt i timerne og der bliver leget på kryds og tværs i frikvarterne.
Legetårnet er igen i år i høj kurs – både for store og små elever ;-) Det er godt med en Ét-tag-fat, når
krop og hoved skal have frisk energi. Eleverne har i fælleskab og i elevrådet besluttet, hvordan reglerne
for legene skal være, så alle kan være med. Det er blevet en fin aftale.
Vores nye elever er faldet godt til og i det hele taget er her en rigtig rar stemning. Man mærker det, når
man træder ind på skolen. Børn og voksne kan lide at være her. Flere af vores elever siger spontant, at
det er dejligt, at der er rigtig god arbejdsro i timerne. Ro betyder mere for børnene end man måske lige
tror.
Kort efter skolestart fik vi en ny elev i 5. klasse. Vi er glade for at kunne byde både Søren og hans familie
velkomme på friskolen. I begyndelsen af oktober kan vi byde velkommen til Inga Andersen, der er ansat
som støttelærer og blandt andet skal have lektiecafé i 5.-6. klasse. Inga kommer fra en lignende stilling.
Der kommer besked vedr. lektiecaféen for 5.-6. klasse i seperat mail.
I fortælling hører alle elever lige nu om de store historiske perioder i Danmarks (og verdens-)-historien.
Det er der en mening med. I år handler vores emneuge netop om de store linjer i vores historie. Mere
om det, når vi nærmer os emneugen/uge 41. Meget passende tager DR igen fat om samme emne i
programmerne ’Vores historie’. Disse programmer kan varmt anbefales. Især for de ældste elever.

Værksteds-fagdage i sidste uge.
Det var et par rigtig gode dage med fordybelse og koncentreret arbejde. Og samtidigt var det også bare
nogle rigtig hyggelige dage med supergod stemning. Eleverne skulle blandt andet omsætte illustrationer
til konkreter, lære at komme fra idé til produkt og tilegne sig forskellige teknikker indenfor de forskellige
håndværk og håndarbejde/billedkunst. Elevernes produkter er udstillet på skolen. Kom og se. Det er
superflot.

Forældremøde i 0.-4. klasse.
Dejligt med jeres gode opbakning og engagement. Vi fik udfyldt Forældrehjulet i alle klasser og der blev
også tid til at tale om trivsel og praktiske ting i al almindelighed. Forældrehjulene kommer med
klassebrevene hjem til jer, så I kan se, hvad I har meldt jer til ;-D
Sukkerpolitik.
Vi fik på forældremødet i mandags ikke vendt vores sukkerpolitik på friskolen, så derfor minder jeg lige
om det her. Vi er en sukkerfri skole og vi henstiller til, at I undgår sukker/kunstige sødestoffer i
madpakken og evt. drikkedunk. Kinder-mælkesnitte, kage og lign. bedes ikke med i madpakkerne. Tag
også gerne et kig på musli-barerne. Der er meget sukker i nogle af dem. Vi opfordrer til vand eller mælk
til maden. Der kan være særlige tilfælde hvor f.eks. saft i en drikkedunk er nødvendigt, men det er mere
undtagelsen end reglen. Det er naturligvis altid jeres vurdering, hvordan jeres børn madpakker skal se
ud, så der er god mad til en hel skoledag.
Fællesspisning i KUBEN.
Dejligt at så mange mødte op fra hele sognet. Tak til støtteforeningen for initiativet. Vi er glade for alle
de gode penge I skraber sammen til friskolen og børnehuset. Apropos, så er vores nye computere
kommet i brug og ligeledes de nye skolemøbler. Tak for hjælpen til finansieringen.

Tilbygning/ombygning
Også stor tak til de forældre og frivillige, der allerede har været inde over vores om- og tilbygning. Vi
glæder os til det hele står færdigt. Det bliver flot og godt. Det skrider godt fremad, og alligevel er der et
godt stykke vej endnu. Der er tilsagn fra flere af jer om praktisk hjælp. Tak for det.

Vi søger velholdte selepuder og sandsager. Har I overskud, så modtager vi gerne.
Efter skoletid er der gode muligheder for aktiviteter på skolen/i Kuben:
•
•
•

Klaver-, guitar- og trommeundervisning på Herborg Friskole er i fuld gang. Kontakt skolen og hør nærmere.
HUF – fodbold er godt i gang og snart begynder vintersæsonen med gymnastik og andet godt.
Birgits Billedskole – er i fuld gang. Kontakt Birgit og hør om der er plads.

Friskolens og Børnehusets fælles kalender er opdateret og at finde på
hjemmesiden under ’Sidste nyt’. Der finder i skoleårets vigtigste datoer.

Der er billeder af de nye skolevenner… se dem alle på opslagstavlen lige inden for døren.
’Friskolen’
Friskoleforeningen udgiver flere gange årligt magasinet 'Friskolen' (Friskolernes fælles magasin).
’Friskolen’ kan nu læses gratis online. Se vedhæftede Pdf. Magasinet indeholder mange interessante
artikler – for alle i og om friskolerne. Hent appen og læs magasinet …
• Iphone/Ipad: https://itunes.apple.com/dk/app/magasinet-friskolen/id1229094151?mt=8
• Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=dk.friskolen.areader
• Computer: [magasin.friskoler.dk]magasin.friskoler.dk
Næste måned
September viser sig fra sin smukke side disse dage. Edderkoppespind i alle kroge og græsset vådt af dug
og regn langt op ad dagen. Og heldigvis også dejlige solskinstimer ind i mellem. Vi synger om skoven,
der er så underfuld med svampe og sære væsener, om skoven, der falmer trind om land … og mange
andre dejlige årstidssange. Skiftetøj er en god idé i disse dage - især strømper. Inden vi får set os om, så
har vi oktober og efterårsferie. Vi slutter traditionen tro ugen op til efterårsferien med skolernes
motionsdag. Vi håber på mange heppere og flag ved vejen, når vi skal ud og løbe. Det giver god energi
;-)

Workshop i udeskole og historie
Lene og Tilde tager i begyndelsen af oktober til konference og workshops om ’Historiefaget som
udeskole’. Lene og Tilde skal tilbage til ’Tiden med de første indvandrere’ og til
’Jernalderen/Vikingetiden’. Det bliver spændende at høre, hvad de får med hjem til emneugen.
Åben morgensang
Torsdag d. 5. oktober holder vi Åben Morgensang kl. 8.00. Kig forbi til en dejlig fælles stund med sang
og elevoptræden. Der er som vanligt kaffe på kanden efterfølgende. Vel mødt til alle.
Årets loppemarked
Sæt x i kalenderen den 28/10 til et besøg og en forhåbentlig god handel fra kl. 10-13. Alle de gode
penge, der samles ind går til støtteforeningen – især er pengene fra loppemarkedet et vigtigt tilskud til
8. klasses studietur og lejrskolen i 5.-6.-7. klasse.
Til forældrene i 6.-7. og 8. klasse
Forældre og elever i 6., 7. og 8. klasse bedes reservere fredag den 27/10 og lørdag den 28/10 til
klargøring og afholdelse af det årlige loppemarked. Forældrene vil blive indkaldt til et fyraftensmøde i
starten af oktober. Loppemarkedet er obligatorisk for forældre og elever i disse klasser.
Har du lopper til loppemarkedet?
Som noget nyt vil vi i år forsøge os med salg af brugte tasker, tøj og fodtøj i pæn og god stand. Så har
man noget af dette man gerne vil give til et godt formål, kan det afleveres nyvasket hos Carsten og
Lisbeth, Skolevej 47. Tøj og fodtøj bedes afleveret ved vores fordør eller i garagen (for at undgå
eventuelle skader pga. fugt og lign.) Øvrige lopper afleveres som altid i laden. Har man lopper, man ikke
selv har mulighed for at aflevere, kan udvalget kontaktes – se nedenfor. Har man i øvrigt gode ideer i
forbindelse med loppemarkedet må man også meget gerne kontakte udvalget. På vegne af udvalget,
Mvh. Lisbeth Hindbo

Loppeudvalget 2017
Frits og Lisbeth (forældre til Johan i 8. kl) mobil 24864181 og 29330767
Gunnar og Bettina (forældre til Lærke i 6. kl) mobil 29632243 og 29663687
Carsten og Lisbeth (forældre til Pauline i 7. kl) mobil 61555819 og 22631925

Kommende DGI Ungledere. Eleverne undervises i linjefaget af DGI’s Unglederinstruktør. I timerne skal
eleverne gennemgå teori og planlægge deres praktik. De instruerer hinanden på skift mens de øver sig
og snart vil I opleve de dygtige elever som hjælpetrænere på forskellige gymnastik- og fodboldhold i
HUF. Der er vist også nogle planer om badminton igen i år. Eleverne modtager ved afslutningen af dette
linjefag, deres Unglederkursus-beviser. Sejt!
Rigtig god weekend til alle,
Mange hilsner fra Maibritt

