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Uge Nyt fra Kontoret

Kære alle
I denne uge kom vi til en skole, hvor weekendens arbejdshold
havde været i gang flere steder på skolen. Allerede ved
indgangen, kunne man se, at vore silhuetter af legende børn,
havde fået en opfriskning.

Vores fællessal i kælderen, er nu også gjort helt
rent og kan igen bruges til musik mm. Det er dejligt
at billedkunstlokalet ikke længere er musiklokale.
Når klasserne fremover skal ned og have musik, kan
de allerede nu øve sig i noder, når de går ned ad
trappen.

I storegruppen har vi inddraget fællesarealet til 9. kl. så de får mere plads i klasselokalet.
Vi har også fået opsat en håndvask med tre vandhaner, så det bliver nemmere at vaske hænder i
løbet af dagen.
En stor tak til alle jer forældre der gør en ekstra indsats for os alle. Det betyder meget for os, at
mærke jeres opbakning.

Legeplads
Som I måske allerede ved, har Ulrik snakket med eleverne om skolens legeplads, og han har lyttet
til deres ønsker. Han har lavet et forslag til en ny legeplads, hvor han har bygget en model af både
skolen og legepladsen i træ.
Det er klart at det koster mange penge at lave en ny legeplads, og derfor har skolen sat nogle
penge af til projektet samtidig med at vi også har kontaktet sponsorer. Der er allerede flere, der

har tilbudt at give et bidrag, så vi kan komme i gang og få lavet de vigtigste ting på legepladsen.
TUSIND TAK for den store velvillighed, når Ulrik har været rundt og spørge. Faktisk er der en
forening der slev henvendte sig, for at bidrage

Reklame film
Skolen har et samarbejde med et firma, der vil lave en lille reklamefilm. De har ringet rundt og
skaffet penge nok til projektet, der skal blive til en lille film, der kan bruges på hjemmeside og
FaceBook mm.
Nogle af sponsorerne har ringet til mig, og fortalt hvor glade de er for at kunne hjælpe os på denne
måde. Tak til alle bidragsydere.
AD-media har lavet film for flere friskoler, bl.a. Feldballe Friskole, så man kan se konceptet på
deres hjemmeside. www.feldballe-friskole.dk
Så selvom der er flere ting, vi spørger om midler til, så oplever vi en stor forståelse. Det er dejligt

SFO
Der har været spørgsmål til SFO´ens åbningstid og
morgenåbning. Der er åbent kl. 6:45 hver morgen, og
hvis man har særlige ønsker, er man altid velkommen
til at kontakte Kim.

God uge
Kim Sørensen

