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September nyt
Siden sidst:
En eventyrlig formiddag; Torsdag den 6. September havde 5. Klasse inviteret forskellige
børnehaver ind til ”en eventyrlig formiddag” på Den Nye Friskole. 5. klasse havde selv
arrangeret dagen og stod for klargøring, formidling og gennemførsel af formiddagen – ret sejt,
når man går i 5. Klasse. Der er kommet masser af positiv feedback fra både børn og voksne. Så
mon ikke det hermed er en tradition ;-)

Arbejdsdag; Tirsdag den 11. September afholdt vi første arbejdsdag i dette skoleår.
Trods et ret trist vejr, blev der virkelig gået til den og der blev lavet så mange gode opgaver –
endnu engang 1000 tak for fremmødet
– det er de her dage, der virkelig gør en forskel.

Featureuge; I uge 37 havde vi skoleårets første Featureuge – med emnet ”Teambuilding”. En
uge hvor børnene blev blandet på tværs af årgange og hvor holdånd og samarbejde var i
højsædet. Der blev samlet koder i løbet af ugen, som fredag endte ud i at skulle bruges til at
låse en stor skattekiste op. Skatten var en masse lækre lege-redskaber til frikvartererne.
Det hele mundede ud i en fælles dag hvor Idrætsforeningen kom og lavede en masse sjove
aktiviteter med os. Og sidst, men ikke mindst – ugen sluttedes helt af med hotdogs og kage –
mums!! I løbet af ugen var et hold nede ved FDF kredshuset, og VUIF stillede med 8 mand
fredag. Stor tak til de lokale foreninger for at stille op.
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Bio-spot: Hvis nogle af jer har været i biografen i Haderslev for nylig (og ikke har sovet under
reklamerne) har I nok bemærket at der er en lille spot i for vores skole. Det er Chris, som har
stået for udarbejdelsen af den, og vi håber at dette spot gør, at folk vidt omkring bliver
opmærksomme på skolen.

Hvad kan vi se frem til:
Skolehjem samtaler; i løbet af den næste måned, vil der være skolehjemsamtaler i alle
klasser. Hold øje med tilmeldinger her på Intra.
Lejrskole; uge 40 tager 6. Klasse på lejrskole. Turen går til Silkeborg. Rigtig god tur til jer alle
i 6. Klasse ☺
Kommende 0. klasse: Selvom vi synes der er længe til august 2019, så er vi ved at få kigget
på listen til kommende 0. Klasse. Forældre til indmeldte børn vil få brev ud snarest. Som det
ser ud nu, er der stadig ledige pladser, så hvis i har kendskab til nogle som endnu ikke har
valgt skoletilbud, så sig endelig til dem at de er velkomne til at komme til en rundvisning. Det
samme gælder selvfølgelig hvis I har yngre børn, som skal starte næste sommer og som endnu
ikke er meldt ind ☺

Elevændringer:
3. september startede Valdemar Mortensen i 6. Klasse. Velkommen til – tag rigtig godt imod
både Valdemar og hans familie.
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Personaleændringer:
Da vi som skole, fremadrettet ønsker at rengøringen skal varetages af et firma, har vi opsagt
skolens rengøringspersonale Sibylle, så hun har sidste arbejdsdag den 31/12 2018. Vi ønsker
omstruktureringen til et firma, for at vi sikrer, at rengøringen også varetages ved sygdom og
andet fravær og det sikrer vi ved at have et helt firma på, frem for selv at ansætte en person.

Næste måneds kalender:
11. oktober 2018: Vivi går på barsel (der kommer separat skrivelse ud)
12. oktober 2018: Skolernes motionsdag (der kommer separat skrivelse ud)
Uge 42: Efterårsferie (grundet for få tilmeldinger til ferie SFO, holder den lukket i uge 42)

Mange hilsner fra Søren og Vivi

Velkommen til oktober

