Juni måned er som altid fyldt med masser af aktiviteter, som lige skal nås
inden skoleåret går på hæld. Nogle af lærerne skal ud som censor, de
yngste klasser skal på dyrskue og til idrætsdag, 5 og 6.klasse skal til
fodboldstævne, 7. klasse holder blå mandag på en fredag, 8. kl. skal til
AdventureRace og i praktik og 9. kl. skal både nå at holde sidste skoledag,
overstå 3 mundtlige eksamener og lave mad til deres afsluttende
dimmisionsfest – så vi har alle rigeligt at se til på skoleårets sidste
måned. Ja, så kommer tanddamen forresten også lige på besøg med sine
små røde piller.

Vi vil gerne bede jer tjekke, om der ligger biblioteksbøger derhjemme. I så
fald bedes de afleveres inden sommerferien, så Mette kan få overblik over,
hvilke bøger hun skal have købt ind til biblioteket. De familier som stopper ved skoleårets udgang skal huske at aflevere skolenøglen på kontoret.
DYRSKUE FOR EVENTYRBØRN OG 0.-3. KLASSE

Fredag den 8. juni tager Eventyrbørnene og eleverne fra 0. – 3. klasse til
dyrskue i Thisted. Det er Landbruget i børnehøjde som arrangerer. Vi
bliver hentet på skolen kl. 9.00 og er tilbage omkring kl. 14. Børnene skal
medbringe en lille rygsæk med madpakke og drikkedunk.
9. KLASSERNES SIDSTE SKOLEDAG – MANDAG DEN 4. JUNI
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HUSK BOGAFLEVERING



I juni skal byder vi velkommen til Christian Bennedsgaard Laursen, der
starter i vores 3. klasse. Christian kender i forvejen en del af drengene fra
fodboldtræning, og vi glæder os til at byde ham og forældrene (Jeanette og
Søren Laursen) velkommen på Øster Jølby Friskole.



SKOLEMESTERSKAB I FODBOLD FOR 5. OG 6. KLASSE

Ungdomsskolen inviterer øenst 5. og 6. klasser til fodboldmesterskab
fredag den 16. juni fra 8.30-14.00 i Nykøbing. Vi stiller kampklare op!
REFUSION FOR KØRSEL MED NT

Har man haft udgiftet til kørsel med NT til og fra skole, så kan man inden
sommerferien aflevere udskrifter heraf på kontoret sammen med et
kontonummer. Så vil Claus sørge for at overføre beløbet til jer

friskolen@ojf.dk

På mandag holder 9. klasserne sidste skoledag. De starter med morgenmad hjemme hos klasselæreren og kommer efterfølgende her på skolen.
De vil stå for lidt underholdning for de andre elever i løbet af dagen.

ØSTER JØLBY FRISKOLE – MÅNEDSNYT JUNI 2018

Ifølge kalenderen bevæger vi os nu ind i sommermånederne, så lad os
håbe, at juni bliver lige så varm og sommerlig, som maj har været. Ifølge
billederne på vores Facebook ser det også ud til at eleverne hygger sig i
det varme vejr rundt omkring i Danmark.

Øster Jølby Friskole, Søndervej 43, 7950 Erslev

NYT FRA KONTORET

IDRÆTSDAG FOR 0.-2. KLASSE

Onsdag den 6. juni er der idrætsdag for indskolingen på alle øens friskoler. Børnene skal
møde omklædte og have udendørs idrætssko på. Husk lille rygsæk med madpakke og
drikkedunk. Vi er tilbage på skolen igen kl. 12.15 og kan derfor ikke nå til svømning denne
dag – eleverne har fri, når vi kommer tilbage (SFO er selvfølgelig åben).
HOVEDRENGØRING OG ALM. FORÆLDRERENGØRING I JUNI

Bestyrelsen mødes 11. juni og aftaler nærmere omkring årets hovedrengøring –
tilmeldingssedler udsendes umiddelbart herefter 😉

DIMMISIONSFEST

Torsdag den 28. juni er der fest for eleverne i 9. klasse og deres forældre. Vi mødes kl.
18.30 til spisning, festtaler, underholdning og uddeling af afgangsbeviser. Tilberedningen
af maden påhviler eleverne, der efter et års intensivt gastronomi-undervisning nok bør
have styr på dette. Ellers er Lanther lige i nærheden og som altid klar til at hjælpe.
SIDSTE SKOLEDAG

Årets sidste skoledag er fredag den 29. juni. Alle elever møder til sædvanlig tid og får fri
ved 12.30-tiden. Dagen starter som en klasselærerdag og slutter af med tivoli (arrangeret
af 7. klasse) og masser af hygge og sjov på tværs af klasserne.
KALENDER FOR JUNI

God sommer til alle 😊

