Vores musiklærer Lasse Mark har desværre ikke fået et skema på seminariet der
slet ikke passer med vores her det første semester. Det betyder dog ikke, at vores
elever skal snydes for musik – vi har haft Sofie Havskov Jensen, der har arbejdet
som organist til at læse hans timer de første par uger og fra september måned
kommer Bastian Lundt Malling ind som fast vikar hver fredag. Bastian har
ligeledes stor erfaring med musikken – bl.a. gennem eget band, så det er en god
løsning indtil vi forhåbentlig igen kan drage nytte af Lasses store ekspertise.

Til forældrerengøring på skolen er der sket et par få justeringer. Bestyrelsens
medlemmer vil fremover være de ansvarlige for at indkalde holdet til
fredagsrengøring, samt lave en status på om alle de inddelte områder på skolen
er rengjorte. Er dette ikke opnået, vil de udeblevne forældre blive kaldt ind. Det
er vigtigt at vi husker at det er børnene, det går ud over, hvis der ikke bliver
gjort rent. Så hvis alle på holdet møder op, bliver rengøringen en leg og
en hyggelig stund for både børn og voksne, hvor der i pausen kan nydes en
sodavand og sludres lidt.
Den 13. september skal bestyrelsen på kursus/ introduktion i bestyrelses arbejde
på Ejsing friskole. Her håber vi at lærer en masse, så vi kan bidrage med endnu
mere, og dermed være behjælpelige med at gøre Øster Jølby Friskole til den
bedste skole for alle.

tlf. 9774 1236 www.østerjølbyfriskole,dk

NYT FRA BESTYRELSEN



I september måned er der flere ting på programmet. 9. klasse skal på lejrtur til
København og flere af klasserne skal se teater. I september måned skal vi også
byde velkommen til Lærke Eisenreich Teherkelsen, som skal starte i
børnehaveklassen. Vi håber at Lærke og hendes familie vil falde godt til her på
skolen. Velkommen!



Der er nedsat et aktivitetsudvalg med Tina Hosbond og tre andre forældre.
Skulle der sidde flere forældre rundt omkring, der gerne vil bidrage til dette
gode udvalg, så er man meget velkommen. Dette udvalg vil løbende arrangere
aktiviteter bl.a. et Ø.J.F.løb søndag i uge 40, samt et dyreskue til foråret.
Bestyrelsen afholder forældrefest for alle forældre tilknyttet Fribørnehuset og
Friskolen. Det foregår på skolen lørdag den 22. september – Se invitation og
tilmeldingsblanket på opslagstavlen i Fribørnehuset eller på Friskolen.

friskolen@ojf.dk

Det har været oppe at vende angående en lukket facebook gruppe- en
kommunikationsplatform hvor det vil være muligt at snakke/spørge om stort og
småt. Dette er dog stadig kun på tegnebrættet.

Ø. JØLBY FRISKOLE – NYHEDSBREV - SEPTEMBER 2018

Skoleåret 2018-19 er kommet godt fra land. Den ugentlige fagdag er en succes,
hvor vi virkelig har tid til at fordybe os og komme godt rundt om emnerne.
Forsøget med ændrede ringetider har til gengæld ikke virket efter hensigten og
vi er nu vendt tilbage til de oprindelige tider. Det har ikke betydning for
elevernes mødetider, men er alene et spørgsmål om, hvornår på dagen deres
pauser skal ligge. Det går rigtig fint med at få fodtøjet af i døren og vi nyder at
gulvene er blevet meget renere i hverdagen.

Øster Jølby Friskole, Søndervej 43, 7950 Erslev

NYT FRA KONTORET

NYT FRA FORÆLDREAKTIVITETSUDVALGET
Vi arbejder på der én gang i kvartalet vil være et familiearrangement.
Den første løber af stablen søndag d. 7. Oktober, her afvikles der ØJF løbet 2018!
Der kommer mere info om tilmelding og ruter... og alle kan være med - både med og uden
løbesko! Sæt allerede nu kryds i kalenderen.
SKILLS
Igen i år deltager vores 8. klasse i Skills, hvor de skal konkurrere med andre 8.klasser om at
være mest ferm og hurtig til at løse spraktiske problemstillinger. Det er de erhvervsfaglige
uddannelser, som står for afholdensen og i år foregår det på Bjergby Friskole den 6. september.
TEATERSTYKKET 4,1 PROMILLE
I lighed med tidligere år inviteres skolens 8. klasse til at se teaterforestillingen 4,1 promille, der
opføres på Dueholmskolen den 21. september kl. 10. Efter stykket vil der være en ”eftersnak” så
eleverne er formodentlig først tilbage på skolen omkring kl. 12.
”SØNDAG”
Teater Patrasket har dramatiseret Kim Fupz´ Aakesons bog ”Søndag” og opfører stykket for
vores bh.klasse og 1. klasse den 27. september kl. 10.30. Det foregår i Nykøbing Hallen.
Torstens mor skal have en lille ny baby og Torstens dårligste ven, Willy, ved godt hvorfor. Det
er fordi Torstens mor ikke elsker ham så meget mere. I en hel lang uge prøver Torsten at finde
ud af hvad han skal gøre for at få mor og far til at elske ham igen.
FORÆLDREMØDER I SEPTEMBER
Onsdag den 5. september er der forældremøde i indskolingen (bh.kl.-2.kl.) og onsdag den 12.
september afholdes forældremøde i 3. – 6. klasse. Møderne afholdes ude i klasserne, hvor
klasselæreren bl.a. vil fortælle om klassens trivsel og lidt om planerne for dette skoleår.
KONCERT FOR SKOLENS ELEVER
Torsdag den 27. september får vi besøg af et hold dygtige gymnasieelever, som vil give koncert
på deres musikalske kunnen. Koncerten starter kl. 9 og varer en lille times tid. Nogle af
musikerne er tidligere elever på Øster Jølby Friskole, så det glæder vi os til at opleve.

MADPLAN SEPTEMBER MÅNED

KALENDER FOR SEPTEMBER MÅNED
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