Sensommernyt fra bestyrelsen
Velkommen tilbage til et nyt skoleår til alle børn og forældre 😊
Selv om der har været ferie, har der hen over sommeren været aktivitet omkring friskolen og
børnehuset, især med ombygningen.
Byggeriet går stille og roligt fremad. Og som det ofte er med byggeri, har der været nogle
uforudsete bump på vejen. Det har skabt forsinkelser, men vi er nu kommet planmæssigt videre.
Vi anbefaler at gå en runde og kikke på ombygningen, når I alligevel er på friskolen og i
børnehuset. Hvis I har spørgsmål til ombygningen, kan I rette henvendelse til Preben Hamborg
tlf. 23428643 som er bestyrelsens koordinator.
Bestyrelsen har i samråd med støtteforeningen besluttet, at medlemskab og kontingent til
støtteforeningen skal være obligatorisk fra skoleåret 2017/2018. Dette gælder for forældre der
har børn på friskolen og/eller børn i Trekløverens vuggestue og børnehave.
Støtteforeningen gør et kæmpestort stykke arbejde for at samle penge ind til vores børn, så de
kan få tilskud til rejser, udflugter, renoverede og dejlige lokaler at opholde sig i og nyt legetøj/
legeredskaber etc.
Ud over tilmelding af medlemsskab, håber vi ligeledes, at I indimellem, og naturligvis efter evne
og mulighed, vil bidrage som hjælpere, når støtteforeningen kalder på frivillige til deres
arrangementer.
Medlemskabet koster årligt 150 kr. pr. familie med tilknytning til friskolen. Er I ikke allerede
medlemmer bedes I venligst
•

enten mobilpay til Linda 20789679 (+ barnets navn/yngste skolebarn, hvis flere
skolebørn i familien)

•

eller overfør beløbet til reg. nr. 7604 konto nr. 1138314. Skriv venligst navn,
adresse og e-mail.

Vi anbefaler, at I opretter kontingentet som fast bankoverførsel.
Tak for hjælpen til dem, der har hjulpet med ombygningen i sommerferien. Det betyder utroligt
meget. Vi kommer fortsat til at få brug for jer til flere opgaver.
Til sidst, kan vi fortælle, at Anette Kassentoft er trådt ud af bestyrelsen pga. af manglende tid,
og som suppleant er Rikke Andersen (Nicolines´s mor i 0. klasse) trådt ind i bestyrelsen.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for friskolen og børnehuset
Charlotte Ritterbusch Kaasgaard

