13.06.2014

Mappen

Ugebrev

Svend skal opereres:

Tak for en god lejr:

Svend skal opereres i den ene arm. Derfor er vi
nødt til at aflyse et par busture.
Vi beder jer forældre om selv at sørge for transport
torsdag 19/6 om eftermiddagen og fredag den 20/6
både morgen og eftermiddag.
I ugen efter vil Jens Chr køre bussen indtil Svend er
klar igen.

Mange tak for en god tur til Sønderjylland. Vi havde
en rigtig dejlig tur med gode oplevelser. Jeres børn
har været rigtig søde at have med.
Stor tak til Martin, Mette og Hans Jørgen for kørsel,
mad og alt mulig andet.

SFO
I uge 25-26 vil vi arbejde med tema "Sommer
kunst" I den anledning tager vi den 19 juni Kl. 14.00
til Løgstør havn, hvor vi vil se på kunst. Denne dag
vil vi gerne bede jer om at hente jeres børn på
Limfjords museerts legeplads, hvor vi vil befinde os
fra Ca. Kl. 15.45 Vi vil også samle materiale på
stranden til at lave vores eget kunst af.Det hele afrundes Torsdag den 26 Juni, hvor i forældre er velkommen til fernisering/ sommerafslutning af SFObørnenes egen kunst -udstilling. Der vil være kaffe
og lidt mundgodt fra Kl. 14.00.

Reception
Jens Chr fylder 50 år den 20/6, og i den anledning
vil bestyrelsen gerne afholde en reception kl. 13.00
- 16.00 for skolens forældre, personale, handelspartnere, venner af skolen, byens borgere osv.
Vi håber, at I har lyst til at komme og gøre dagen
festlig.

Dyrskue i Løgstør:
Hus, at vi deltager i Løgstør Byfest dyrskue i morgen lørdag
Skolens bestyrelse vil være at finde i campingvognen udstyret med tatoveringsudstyr!!!, grønne balloner, foldere og masser af kaffe og popcorn.
Kom endelig forbi og få en kop kaffe (og en tatovering) og vær med til at signalere stærkt fællesskab.

Fødselsdag i lillegruppen:
Signe har uddelt invitationer til fødselsdag til pigerne i lillegruppen og miniSFO.
Husk at kigge i tasken.

Tak for lån
1000 tak fordi vi måtte låne jeres skønne børn til
årets lejrtur på Tyvdalhøj - aldrig før har vi været på
lejr med så selvhjulpne og fantastiske en lillegruppe
og MiniSFO´er - stor ros herfra til jeres eksemplariske børn. Også en kæmpe tak til alle jer forældre,
som kom og hjalp os med madlavning og diverse i
løbet af ugen - ingen lejr uden jer;-)
Mvh Pernille, Peter og Marianne

Jernindsamling
Det er nu sidste chance for at komme af med jeres
jernaffald.
Tag et sidste kig rundt i udhuset og på grunden og
benyt jer af lejligheden til at få ryddet op og samtidig
støtte Friskolen.
Mange bække små...
Containeren bliver fjernet midt i næste uge, så I kan
stadig nå det.
Ring (26942648) hvis det er større ting, som I ikke
selv kan transportere ind til containeren, og så vil
det blive hentet.
Jeg vil gerne benytte lejligheden til, at takke jer alle
for det store bidrag, som I allerede nu har ydet, ved
at smide jeres jernaffald ind i vores container.
Merete

Husk
at gå ind på skolens hjemmeside ogbliv tilmeldt
ugebrevets mail-liste, så vi er klar til at afskaffe papirudgaven efter sommerferien.

God weekend
Rengøring14/6
Tovholder: Bente Kjærgaard 22380190
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Børn
Kaare og Kamma
Noah, Nikita
Nicoline
Asta
Frederik
Kirstine
Mikkel
Emma, Julie

Forældre
Bente og Karsten
Christina Bondesen
Theresa og Ole
Lene og Kurt
Mette og Carl
Anne
Mette og Per
Susanne og Kim

Rengøring: 21/6
Tovholder: Morten Kappel, 51 92 42 98
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Børn
Hjalte, Linus
Mathias L
Kr., Anita, Anders
Alexander
Johan, Sara
Benjamin
Rasmus
Malthe

Forældre
Morten Kappel
Hanne og Levin
Pia og Preben
Stina og Richard
Anne M og Morten
Iben
Anette og Henrik
Mette

