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Nyt fra Skolen
Glædelig grundlovsdag, valgdag og fars dag.
Maj måned er nu slut. Det har været en begivenhedsrig måned for 9. klasse, særligt.
De har haft sidste skoledag, og de går nu på ”læseferie”. De unge mennesker var alle klædt
ganske festligt ud, og de stod for at underholde hele skolen i en times tid.
De skriftlige prøver blev afholdt i begyndelsen af måneden, og de forløb uden digitale nedbrud
og andet bøvl. Det gik dog ikke helt så glat med den analoge del af prøverne. De skriftlige
matematikprøver nåede nemlig aldrig frem til den beskikkede censor, som ellers ventede i
spænding. Selv med track and trace osv. så var alle spor af opgaverne forsvundet omkring
Post Nords fordelingscentral i Herning. Heldigvis, så havde vi kopier af alle opgaverne. De er
sendt med GLS denne gang, og de er kommet sikkert frem. 😉
Lærerne og jeg er gået i gang med at planlægge næste skoleår, og der er ved at være styr
på de fleste ting. Vi har dog aftalt, at vi venter en stund med at offentliggøre, hvem der skal
være klasselærere i de respektive klasser, til vi er helt sikre på, at skemaerne holder.
Gert mangler stadig tilmeldinger til hovedrengøring. Der var deadline d. 28/5. Har vi ikke
modtaget jeres tilmelding senest fredag d. 7/6, så er vi nødsaget til at tildele jer en vilkårlig
weekend.
Sommerferien nærmer sig med hastige skridt. Derfor, vil vi gerne have biblioteksbøger, som
er lånt på skolens bibliotek tilbage, så de kan komme på plads inden ferien. Så tjek gerne
børnene værelser og tasker for biblioteksbøger.
Husk, at der i weekenden er ”Stafet for livet”. Der er blevet delt holdsedler rundt til børnene,
og vi håber selvfølgelig på bred opbakning og ikke mindst godt vejr under arrangementet.

Rigtig god Grundlovsdag.
Mvh Simon

Øster Jølby Friskole • Søndervej 43 • 7950 Erslev
tlf. 97 74 12 36 • e-mail. kontor@ojf.dk• www.østerjølbyfriskole.dk • CVR 13528012

Juni 2019
MANDAG

TIRSDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

LØRDAG

SØNDAG

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6 9. kl. Naturfaglig 7 7. kl. Blå
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11 Bh-2. kl. Lejr.

12 Bh-2. kl. Lejrtur. 13 Bh-2. kl. Lejrtur. 14 Bh-2. kl. Lejrtur. 15
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19 3-7 kl. Lejrtur.
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28 Sidste skoledag. 29
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prøve.
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9. kl.
Idrætsprøve.

17 3-7 kl. Lejrtur.

18 3-7 kl. Lejrtur.

20 3-7 kl. Lejrtur.

21 3-7 kl. Lejrtur.

9. kl. Engelsk
prøve.
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