Skolernes motionsdag blev gennemført i det absolut skønneste vejr i mands
minde. Der blev kæmpet bravt i alle aldre. Længste løbedistance blev 24 km
udført af Janus og Malte fra 7 kl og længste cykeltur blev på 51 km udført af
Nico fra 9 kl og Carl fra 8. kl.
Måske har I allerede fået fortalt derhjemme, at Steen er vendt tilbage til
skolegerningen. I første omgang er han vendt tilbage til undervisningen i 9
klasse og efterhånden vil han overtage hele sit skema.
I november afslutter lærerne deres kursus i ”hjælpemidler for ordblinde”.
Tirsdag den 6 november og tirsdag den 27 november. Begge dage afsluttes
undervisningen kl. 12.45.

November måned er opgså præget af året skolehjem samtaler. Hjemmebesøg for
Børnehaveklassens og 1 klasse vedkommende og samtaler på skolen for de øvrige
elevers vedkommende. De ældste elever har fået sedlen med hjem i dag – ellers
kan den også ses sidst i dette brev
NYT FRA BESTYRELSEN
Torsdag den 22 november kl. 19.00 vil Ole Kobbelgaard holde et foredrag med
efterfølgende debat under overskriften ” Er Grundtvig gået Kold”. Vi håber
mange af jer har tid og lyst til at komme.
KALENDER FOR NOVEMBER MÅNED

tlf. 9774 1236 www.østerjølbyfriskole,dk

Vi ønsker Maja i 8 klasse velkommen og håber hun må blive glad for at gå på
Øster Jølby Friskole.



Inden vi gik på efterårsferie, måtte vi desværre sige farvel til 2 elever fra 6
klasse. Philip og Clara. Vi ønsker dem held og lykke på deres nye skoler.
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Emneugen om Vikingerne har sat sine tydelige spor på skolen, dog uden at der er
nogen er gået ”besærkergang” . Til gengæld har ny kunst givet nyt liv til
morgensangssalen. BH og 5 klasse har filtet billeder af vikingeskibe, ringeborge
og ikke mindst Harald Blåtand. Et kæmpemaleri på endevæggen er smukt udført
af 2 og 8 klasse. Det er det billede, som er vores coverbillede på facebook.
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