Oktober byder også på en del biografbesøg, da klasserne i løbet af dette skoleår
skal se forskellige film, som de efterfølgende skal arbejde med i bl.a. faget dansk.
Malte Kankelborg skal i gang med at læse matematik op og kan derfor ikke
længere arbejde som vikar for os. I stedet har vi i allieret os med Tobias Brandt,
som går ind og overtager vikartimerne for Steen i den nærmeste fremtid. Tobias
bor i Dragstrup og er tidligere elev på Øster Jølby Friskole

Sæt kryds i kalenderen torsdag den 22. november. Her har vi allieret os med Ole
Koppelgaard, som vil holde et spændende foredrag under temaet; ”Er Grundtvig
gået kold?” Invitationen udsendes med næste nyhedsmail.
Når der bliver meldt afbud til rengøring, er det forældrenes egen opgave at finde
en afløser. Bestyrelsen indkalder til rengøring per sms. Hvilken fordeling
forældrene vil lave mellem zonerne beslutter I selv Øverste på listen kan melde
tilbage til det indkaldende bestyrelsesmedlem, om alle har deltaget i rengøring.
3. KLASSE DELTAGER I SYNG DANSK ARRANGEMENT
Vores 3. kl. er inivteret til at deltage i Danmarks Fællessang Live-arrangement.
Dette foregår tirsdag den 30. oktober på Ørding Friskole mellem kl. 10 og 11.
78. KLASSE SKAL I TEATRET

tlf. 9774 1236 www.østerjølbyfriskole,dk

NYT FRA BESTYRELSEN



Vi har i den forgangne måned sagt farvel til Mads fra 5. klasse, som er flyttet til
en skole i Thisted. Vi ønsker Mads det bedste, og håber de har taget rigtig godt
imod ham på den nye skole.



BIOGRAF-FORESTILLINGER
10. oktober: Indskolingen (0. – 3. kl.) skal se filmen ”Den utrolige historie om den
kæmpestore pære” kl. 11 i Bio Mors
24. oktober: 7. klasse skal se filmen ”Fannys rejse” i Bio Mors kl. 9
25. oktober: 4. 5. og 6. klasse skal se filmen: ”Billy Elliot” kl. 11 i Bio Mors
30. oktober: 9. klasse skal se filmen; ”Hvad vil folk sige?” kl. 9 i Bio Mors
8. klasse skal først i biografen i februar måned

friskolen@ojf.dk

Tirsdag den 2. oktober skal 7. og 8. klasse se teaterstykket ”Bustin Jieber har
brug for en pause”. Den opføres på Dueholmskolen kl. 13 – 14, så eleverne er
først tilbage på skolen igen 14.30. De elever, som ønsker at blive i Nykøbing kan
give klasselærerne besked senest dagen inden.

ØSTER JØLBY FRISKOLE – MÅNEDSNYT OKTOBER 2018

I oktober måned holder vi emneuge i uge 41, hvor det overordnede tema er
vikinger. Vi starter morgendagen med fælles heltesange og fortælling af gamle
vikingesagn. Herefter arbejder eleverne med vikingetemaet sammen med deres
venskabsklasser (bh.kl og 5.) (1. og 6.) (2. og 8.) (3. og 9.) (4. og 7.).
Uge 41 aflsuttes som sædvanlig med skolernes motionsdag, hvor børnene enten
skal løbe eller cykle rundt på afmærkede ruter. Eleverne møder omklædte til
alm. tid og vi starter med fælles opvarmning i gården. Forældre som ønsker at
deltage (evt. med mindre søskende) er meget velkomne😊

Øster Jølby Friskole, Søndervej 43, 7950 Erslev

NYT FRA KONTORET

TERMINSPRØVE FOR 9. KLASSE
I uge 43 har vi planlagt terminsprøver for vores 9. klasse. De skal have PC med alle dagene.

Mandag er det matematikprøver i både færdighedsregning og problemregning – onsdag gælder
det læsning og retstavning (hvorefter de fortsætter med almindelig undervisning og torsdag
hedder det så skriftlig fremstilling)
MADORDNING OKTOBER

Øster jølby friskole – månedsnyt oktober 2018

