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Nyt fra Skolen
Et nyt skoleår er i gang
Et nyt skoleår er startet, og vi er kommet godt i gang efter en god lang sommerferie. Kort efter
sommerferien blev ”Kulturmødet” afholdt. Vi havde luftet et ønske om, at få lov til at optræde med
nogle af børnene, som har frivilligmusik. Dette fik vi grønt lys til om mandagen, inden Kulturmødet
startede, og dermed blev der arbejdet intensivt i øvelokalet. Fagdagen om torsdagen blev foruden
musikundervisning også brugt på at lave kunst og et banner, som vi kunne pynte vores musiktelt med.
Jeg er meget imponeret over, hvor meget børn og voksne nåede på den beskedne tid, inden vi skulle
optræde om fredagen. Vi håber meget, at vi kan gentage succesen næste gang, hvor vi måske også
vil udvide programmet med musik om lørdagen, også.
Mens vi er i musikkens verden, så har vi netop fået korundervisning på skolen. Lisbeth Frandsen,
som er organist, kom forbi til morgensang forrige mandag, for at fortælle om hendes kor. Oprindeligt,
så foregik korundervisningen i Bjergby, men Lisbeth lovede, at hvis vi kunne levere flere børn til koret,
så ville de flytte undervisningen ned til os. Allerede om onsdagen mødte en gruppe friske piger fra
mellemtrinnet op til kor, og nu har pigerne sørget for at undervisningen foregår hos os. Man kan stadig
tilmelde sig koret. Se det vedhæftede dokument for info.
Vi har budt velkommen til 2 nye elever her på skolen. Arthur er startet i børnehaveklassen. Familien
og ham er netop flyttet til Mors, så vi håber, der bliver taget godt imod dem. I 4. klasse er Emil startet,
og det er de andre drenge rigtig glade for, så er kønsbalancen mere lige 😉
På voksenfronten har vi også budt velkommen til et par nye ansigter. Allan blev ansat, da vi gik på
sommerferie. Han er klasselærer i 8. klasse, hvor han er kommet godt fra start og er blevet kendt som
den cykelglade lærer.
Christopher er vores nye fysik/kemilærer i år, hvor han tager et helt år i praktik på vores skole. Han
er studerende fra den frie lærerskole i Ollerup. Christopher havde første arbejdsdag i mandags, så vi
håber, at han føler sig godt modtaget. Vi skal også byde velkommen til Stine, som starter som
undervisningsassistent på skolen. Stine er uddannet pædagog og skal primært være i 4. klasse.
I torsdags tog vi afsked med Anne, som er stoppet som leder i Fribørnehuset. Det varmede os alle at
se så mange til afskedsreceptionen, som havde tid og lyst til at sige pænt farvel og tak til Anne for 26
gode år i Fribørnehuset. Sikke en forældreopbakning! Tak ☺ Anne havde den dejligste dag.
I uge 38 drager 9. klasse på lejrtur til København. De tager fra Skivebanegård mandag morgen og
kommer hjem torsdag. De har fri om fredagen. Der venter dem et spændende og varieret program i
hovedstaden.
I uge 39 har vi emneuge på programmet. Temaet er ”Ånden og hånden”. Der vil blive rig mulighed
for, at børnene kan udfolde deres kreative evner i løbet af denne uge. Der kommer mere information
om emneugen senere.
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Forældremøder:
5/9 kl. 19.00 Bh – 2. klasse
Vi mødes i fællessalen til fællessang og velkomst. Gert vil kort fortælle omkring rengøring og andre
praktiske ting i forhold til skolen. Efterfølgende går man ud i klasserne med klasselærerne.
12/9 kl. 19.00 7. – 9. klasse
Der vil være oplæg fra SSP-koordinatorerne vedr. Knallert, alkohol og sociale medier. En
spændende kombination 😉
19/9 kl. 19.00 3. – 6. klasse
Vi mødes i fællessalen til fællessang og velkomst, og efterfølgende går man i klasserne sammen
med klasselærerne.

Frugt
Vi har desværre ikke en frugtordning længere. De som tidligere betalte til frugten, bliver selvfølgelig
ikke opkrævet penge længere. Da man lavede aftalen omkring frugtordningen, var dette baseret på,
at man gennem et firma fik refunderet nogle af udgifterne ved frugtindkøbet. Desværre, så har skolen
aldrig fået det lovede tilskud, selvom vi har overholdt aftalen. Dette medfører, at vi enten skulle droppe
frugtordningen eller kræve højere forældrebetaling af frugten. Vi håber, at vi måske kan tilbyde en
frugtordning igen på et senere tidspunkt.
Kalender
På vores hjemmeside kan I nu finde en kalender. Den bliver løbende opdateret af både Lanther og
jeg, så nye arrangementer også bliver ført ind i kalenderen. I forhold til tidspunkter/klokkeslæt i
kalenderen, så kan de godt afvige lidt, idet flere af arrangementerne ude i fremtiden ikke er planlagt
færdigt, endnu.
Link til kalenderen: https://ojf.dk/om-skolen/arrangementer.html
Husk arbejdsdag på lørdag 9.00 – 13.00

Mvh. Simon

