På første skoledag vil eleverne få uddelt skema, kalender og bøger, som skal
pakkes ind. Desuden får de et ansøgningsskema til friplads (ansøgningsfrist 1.
sep) og et stamkort, som vi beder jer returnere med rettelser senest torsdag.
Fredag vil vi så kunne udsende opdaterede klasselister til alle elever.
Morgennyheder for 8. og 9. klasse, løbe/læsemakkere og morgensang fortsætter
som hidtil – husk lige at ALLE elever fra 3. – 9. klasse skal have en sangbog (de
kan købes på kontoret for 150 kr)

I det franske skolevæsen har man nu helt forbudt brugen af mobiltelefoner og
debatten har også floreret i de danske medier hen over sommeren. På Ø. Jølby
Friskole praktiserer vi mobilparkering, så eleverne ikke forstyrres unødigt i
undervisningen, og det er klart et område, som har vores fokus.

tlf. 9774 1236 www.østerjølbyfriskole,dk

Vi har rykket lidt med pausetiderne, så der bliver en længere spisepause, hvor
eleverne kan nå at få spist deres mad. Madordningen fortsætter som hidtil hver
mandag, onsdag og fredag – første gang er onsdag den 15. august (se madplanen
sidst i dette brev). Galtrup har sat prisen lidt op, så det koster fremover 21,25 kr.
pr måltid. Elever tilmeldt inden sommerferien fortsætter automatisk på
ordningen. Skulle andre være interesserede, kan de tilmelde sig ved at kontakte
kontoret – samme ved evt. afmelding.



Vi skylder en tak til alle jer forældre, der har knoklet på for at gøre skolen ren og
pæn til skolestart. Det vil vi gerne kvittere for, ved at indføre en skopolitik fra
dette skoleår. Store skoler med over 600 elever praktiserer det, så vi tror på, at
det også kan lykkes hos os. Indenfor dørene er opstillet skohylder, hvor eleverne
skal sættes deres udefodtøj inden de går ind og der er blå overtræksfuttere til
forældrene. Den blå dør ind til fællesrummet låses af, så man skal bruge
indgangen ved mellemtrinet, hvis man kommer fra den store P-plads. Vi håber
og tror på, at skolens gulve bliver mindre snavsede i hverdagen og lettere at
rengøre for jer.



I august måned skal vi både fejre Fribørnehusets 25 års fødselsdag og Anne, som
har været leder deroppe siden starten. På skolen har Steen også 25 års jubilæum
som lærer og Per (vores pedel) fylder 65. Stort tillykke til alle tre 😊
Per er ansat i fleksjob og derfor ophører hans ansættelse hos os ved udgangen af
august måned. Vi takker ham for 18 års tro og loyal tjeneste og ønsker han vil
nyde sit velfortjente otium.
Vi glæder os til at byde velkommen til Dorthea Møller og Simone Nybo
Mikkelsen, der begge skal starte i vores 7. klasse.

friskolen@ojf.dk

De annoncerede forældremøder ligger nogenlunde fast – dog har vi flyttet
indskolingens én dag frem, så det ikke kulminerer med grill-festen i
Fribørnehuset.
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Efter en fantastisk solrig og varm sommer, er vi klar til at tage fat på endnu et
spændende skoleår. Som jeg beskrev i sidste nyhedsbrev, vil vi have en fast
ugentlig fagdag hver torsdag, hvor eleverne inddeles i hold på tværs af klasserne
(0-2.kl) (3-5.kl) (3-8 kl). Fagdagene dækker timer i fagene dansk, matematik,
naturfag (og engelsk på mellemtrinet).

Øster Jølby Friskole, Søndervej 43, 7950 Erslev

NYT FRA KONTORET

SNOBRØDSAFTEN PÅ TORSDAG ER AFLYST
Sidste år regnede det konstant og i år er vi så ramt af afbrændingsforbud. Derfor har
bestyrelsen desværre set sig nødsaget til at aflyse den annoncerede snobrødsaften – ØV!
TILBUD OM SKOLE/KIRKEKOR
Menighedsrådene i Skallerup, Bjergby, Sundby og Flade tilbyder korundervisning for elever fra
4. klasse og op. Korlederen er Lisbeth Frandsen og det foregår på Bjergby Friskole hver mandag
i tidsrummet 13.35 – 14.20. Gratis deltagelse og tilmelding ved fremmøde
MADORDNING AUGUST

.
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