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Januar 

 

Hermed årets første nyhedsbrev  

Skoleåret 2020 er nu skudt i gang. Jeg håber, at I alle har haft en god jul og et godt nytår.  

På skolen lagde vi hårdt fra land med de stores musical, ”Joanna”. Der blev arbejdet på højtryk for at 

få det hele til at spille, og det lykkedes heldigvis, syntes jeg. Sådan et par uger med teater/musical giver 

børnene rigtigt meget, som de også kan bruge i det daglige skolearbejde. Deres evne til at stille sig op 

og præsentere eller fremlægge styrkes, når de gennem en teaterforestilling har skullet huske og 

præsentere replikker.  

Jeg satte selv stor pris på at stå for musikken sammen med ungerne, som i øvrigt gjorde det super godt.  

 

Jeg er glad for, at vi her på stedet prioriterer teater/musical, idet jeg synes, det er en vigtig del af den 

dannelsesproces, som Øster Jølby Friskole står for.  

 

Der er tilsyneladende noget i vandet her på skolen. Vi kan nu meddele, at både Sabrina og Rikke er i 

lykkelige omstændigheder. Det er vi glade for på deres vegne. På personalesiden skal vi desværre sige 

farvel til Pabi, som blandt andet har hjulpet til i køkkenet og med rengøring. Pabi har haft et 

barselsvikariat, som nu er nået til vejs ende. Vi ønsker hende alt det bedste i fremtiden.  

 

Orientering omkring snus, rygning og alkohol. 

Der har tilsyneladende været tvivl omkring skolens politik omkring ovenstående. Det lyder til, at det 

særligt er snus, som nogen anser for at være legitimt at tage i skoletiden. Det vil jeg gerne mane til 

jorden med det samme. Vi betragter snus på samme måde som almindelig tobak, og det er strengt 

forbudt her på stedet. Det samme gælder e-cigaretter og alkohol. Hvis vi har mistanke om elever, som 

er begyndt at tage et af de ovenstående rusmidler, så kontaktes forældrene. Snus er en helt generel 

trend blandt de unge mennesker ikke bare her, men over hele landet. Det er rigtig ærgerligt, da det er 

meget sundhedsskadeligt og kan få store helbredsmæssige konsekvenser.  

 

 

 

http://www.ojf.dk/
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Bh – 2. kl. teater 

Efter én uges pause fra teater på skolen, så startede Bh – 2. kl. med at gøre klar og øve deres stykke, 

som hedder ”Et værre rod”. De øver på livet løs, mens jeg sidder og skriver, og jeg synes det tegner til 

at blive rigtig godt. Der er premiere torsdag d. 6/2 kl. 19.00. Entréen koster 20kr for voksne og 10kr 

for børn. 

 

Biograf 

4. – 6. kl. skal i biografen onsdag d. 5/2 og se ”Hacker”.  Filmen handler om den 13-årige usædvanligt 

gode hacker Benjamin, hvis mor forsvandt da han var 7 år gammel, og som aldrig har kendt sin far.  

 

Gymnasiet 

7. kl. skal på Morsø Gymnasium d. 5/2. Her skal de lære at skrive raptekster og lave beats.  

 

Skakdag 

Fredag d. 7/2 afholder vi skakdag på skolen. Vi spiller skak hele dagen, både lærere og børn. Dagen 

slutter kl. 12.30, hvor vi går på vinterferie. Husk, Bh – 2. kl. holder fri.  

 

Fastelavn 

Mandag d. 24/2 holder vi fastelavnsfest. Store som små møder selvfølgelig op udklædte. 

Dagen slutter kl. 12.30  

 

Generalforsamling 

Den årlige generalforsamling afholdes d. 16. april på skolen. Som tidligere informeret, så skal forslag, 

som ønskes behandlet på generalforsamlingen, være formanden i hænde senest d. 1. februar. 

 

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.  

https://ojf.dk/om-skolen/arrangementer.html 

 

 

 

Mvh Simon  
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