Spørgsmål
Har du spørgsmål til skolen,
undervisningen, SFO eller
TYVSTARTER forløbet, er I forældre
meget velkomne til at kontakte
konstitueret skoleleder, Søren
Jørgensen, tlf. 28692725
Vedr. indskrivning, betaling,
klasseliste/venteliste og andet
administrativt, er I velkomne til at
rette henvendelse til Pia, skolens
sekretær, på
kontakt@dennyefriskole.dk eller tlf.
82303160

Vi glæder os rigtig meget til at
byde jer alle velkommen på
Den Nye Friskole
Mange hilsner fra
Marianne Storbjerg Andersen
Børnehaveklasseleder
Søren Jørgensen, konstitueret
skoleleder

Bagsmækken
1. skoledag: Søndag d. 11.8.19 kl.

10-12. Alle er velkomne (hele
familien).
Skolens adresse: Den Nye Friskole,
Birkmose 2, 6100 Haderslev
Skolens telefonnumre
Hovednummer
Skoleleder
Sekretær
SFO

82303160
60208681
60208682
60208683

Skolens hjemmeside:
www.dennyefriskole.dk
Skolebestyrelsen: På hjemmesiden
finder du hele skolens bestyrelse.
Skolens bestyrelsesformand er
Jacob Christian Nielsen, Tlf.
20550621
Støtteforeningen til Den Nye

Friskole: Formand Søren Groth
Tlf. 92444994

TYVSTARTER
2019
Hjertelig
velkommen på
Den Nye Friskole!
Vi glæder os rigtig meget
til et fantastisk
TYVSTARTER forløb



Praktisk

Formålet med Den Nye Friskoles
TYVSTARTER forløb er, at børnene skal
lære skolen og klassekammerater at kende
og dermed få en tryg skolestart.
TYVSTARTERNE kommer på 5
undervisnings-/SFO-besøg. Vi finder det
vigtigt at tilbyde jeres barn at kunne tage
del i både undervisnings- og fritidsdelen,
så dagenes program er i tidsrummet
10.00-14.45.

Tyvstarterdage:

Vi inviterer til opstartsmøde for alle
forældre til børn i kommende 0. klasse
onsdag den 3. april 2019, klokken 16.3017.45. Her får vi mulighed for at hilse på
hinanden og I hører lidt om skolen og om,
hvad der venter jeres barn den første tid.

ONSDAG D. 24/4, bedes I selv bringe jeres barn og
blive på skolen den første time. I skal sammen
med jeres barn på et lille ”løb” på skolen. Derefter
siger I farvel og henter igen mellem kl. 14.30 og
15.00 i SFO.
De efterfølgende 4 gange henter vi jeres barn i de
forskellige børnehaver i vores egen bus. Når
børnene hentes med bussen, vil det være Ryan
(vores buschauffør) og Marianne
(børnehaveklasseleder), der henter dem.

Derudover vil vi d. 9. maj kl. 17 – 20
invitere jer til sommerfest, som er et
arrangement for alle skolens børn og
forældre. Når programmet er fastlagt,
hører I nærmere. Men sæt gerne et stort
kryds i kalenderen allerede nu.

Imens dit barn er TYVSTARTER
sørger vi for materialer, herunder
det, der typisk hører sig til i et
penalhus. Skoletaske og penalhus
kan vente til skolestart i august.

•

Onsdag d. 24/4 2019, kl. 10.00-14.45

HUSK! Dit barn skal medbringe:

•

Onsdag d. 15/5 2019, kl. 10.00-14.45

•

Onsdag d. 29/5 2019, kl. 10.00-14.45

•

Onsdag d. 12/6 2019, kl. 10.00-14.45

•

Onsdag d. 19/6 2019, kl. 10.00-14.45

2 x madpakke (til undervisning
+SFO), drikkedunk, skiftetøj og
passende udetøj efter vejret, så
vi kan være ude hver gang. Alle
vores pauser på Den Nye Friskole
er udepauser, men også en del af
undervisningen foregår udendørs.

Vær opmærksom på, at I selv skal hente jeres
barn alle 5 gange.

Til forældremødet i april får I et
mere detaljeret program for
dagene.
Vi informerer børnehaverne om,
hvilke dage vi henter jeres barn.
I juni måned afholdes der
overleveringsmøder mellem skole
og børnehaven.

