NYT FRA BESTYRELSEN

Den nye bestyrelse har konstitueret sig: Formand Tanja Gudiksen,
næstformand Jørgen Dahlgaard, kasserer Stefan Siegler, Maja Enoksen
Kjærgaard, Martin Hosbond og Anni Vester
Bestyrelsen gør opmærksom på forældrefesten, som afholdes den 26. maj –
det er en inivtation til samtlige forældre på Friskolen og i Fribørnehuset:-)
Invitation udsendes særskilt per mail.



Fra den 9. maj bliver skolen omdannet til et minisamfund, hvor eleverne
skal arbejde i forskellige sektorer og handle løs med den lokale valuta Øjf.
Lederstillingerne er besat (elever fra 7-9.klasse har skrevet ansøgninger
og været til samtaler) og i den kommende tid vil lederne lave
stillingsopslag til de forskellige butikker, som resten af eleverne kan
vælge sig ind på. Det bliver en hektisk uge med vareproduktion, handel,
bogføring, markedsføring og skattekontrol og en imødekommende
borgmester, der blev valgt på sloganet om pænere lærere i byen.
Torsdag den 17. maj bedes I sætte kryds i kalenderen, for her åbner
Frikøbing op for alle interesserede købere og osere. Dette foregår i
tidsrummet 16 – 18, så her får børnene altså en noget længere skoledag.
De andre dage i Frikøbing har børnene fri kl. 12.45 – også fredag den 18.
maj, hvor vi har spille/oprydningsdag. 9. kl. får fri efter aftale med Helle
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8. klasse er lige hjemvendt fra en begivenhedsrig Berlinertur og i uge 22
er der booket plads for lejrture for resten af eleverne. Bh.kl., 1. og 2.
klasse tager til Harrevig – 3.,4. og 5. klasse tager toget til Odense, mens
6.og 7. klasse skal til Aarhus. 9. klasse skal ikke på lejr igen, men kan
passende bruge ugen på at forberede de mundtlige prøver
SIDSTE SKOLEDAG FOR 9. KLASSE

Mandag den 4. juni afholder 9. klasse sidste skoledag. De starter med
fælles morgenmad og håber nok at slå lærerne i rundbold, inden de frie og
ubekymrede tager på en kort læseferie (engelskeksamen to dage efter😉)
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Tak til de mange fremmødte ved skolens generalforsamling i forrige uge.
Som jeg nævnte i min beretning, så er der gang i en masse aktiviteter for
eleverne – f.eks det forestående minisamfundstem, og vi har endnu flere
pædagogiske idéer på tegnebrættet. Lærerne vil bruge Grundlovsdag til at
drøfte og planlægge påtværs-dage i kommende skoleår og skolen er derfor
lukket den 5. juni. I den kommende tid er der skriftlige prøver for 9.
klasse og kalenderen er traditionen tro spækket med aktiviteter helt frem
til sommerferien – se kalenderen sidst i brevet.
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