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Et nyt år. Vi er sprunget ind i 2018
Et ordsprog siger: Som du sår i dag, skal du høste i morgen.
Så lad os begynde året på den bedst mulige måde. Vi sår og nyder frugten af vores indsats.

Generalforsamling
Så er det snart ved at være den tid igen, hvor vi skal afholde generalforsamling på vores skole.
Bestyrelsen har besluttet, at generalforsamlingen bliver lidt anderledes i 2018. Skolen byder på
fællesspisning inden generalforsamlingen for, at vi alle sammen kan få lejlighed til at tale med
nogle af dem, som vi normalt ikke har så meget tid til at tale sammen med.
Følg med på Intra og Facebook, men sæt allerede et kryds i kalenderen tirsdag d. 24. april.
Vi ved allerede nu, at der bliver en ledig plads i bestyrelsen, da Michael Jørn Linder har besluttet at
tage en pause fra bestyrelsesarbejdet. Så har du lyst til at være med til at sætte dit aftryk på vores
skoles fremtid, er du meget velkommen til at tage kontakt til formand Claus Pedersen 29 29 02 02

Legeplads
Som vi tidligere har skrevet, fik vi i slutningen af 2017 to legetårne til børnehaven fra en institution
i Rønnede.
En håndfuld stærke forældre fik pillet legepladsen i Rønnede ned og transporteret den til
Spjellerup. Vejret har desværre spillet os et puds lige siden, så hver gang vi har planlagt at få dem
opsat i børnehaven, har vi måtte aflyse. Det var planen, at når der kom frost, skulle sandet i
sandkasserne graves ud og køres væk, og i samme ombæring skulle legetårnene sættes op.
Jim har nu lagt en ny plan, og vi krydser fingre for, at vejret arbejder med.
Fra bestyrelsen skal der lyde en stor tak til dem, der har hjulpet til med nedtagning og til dem, som
vil være med til montere tårnene igen.

Banko
Støtteforeningen er i fuld gang med at planlægge Banko, årets store tilløbsstykke. Det bliver i år
afholdt fredag den 6. april.
Igen i år forventer vi, at det bliver en SUPER aften med præmier for over 50.000 kr.
Støtteforeningen kan stadig godt bruge lidt hjælp til at samle præmier ind, så har du nogle timer i
overskud og kunne tænke dig at hjælpe, så tag venligst kontakt til Jørgen Bärentzen på tlf. 28 99
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20 43. Sponsorpræmier indhentes normalt ved, at man går ud i de lokale forretninger og spørger,
om de vil støtte Spjellerup Friskole og Fribørnehaves Bankospil. Der vil på aftenen gjort reklame
for dem, der har støttet.
Vi har stadig brug for mange præmier, så kender du en, som vil bidrage med lidt, eller har du en
gave, der kan bruges, så venligst aflever den/dem på kontoret eller kontakt Jørgen.

Parkeringsforhold
Vores skole vokser, og der er blevet flere børnehavebørn og elever. Dermed også flere forældre i
bil og kørsel med flextrafik, når børnene afleveres og hentes hver eneste dag.
Som de fleste nok har bemærket, så har vi sat tre store blomsterkrukker op langs cykel- og
gangstien ved ”lærernes parkeringsplads”, så børnene kan gå trygt ind og ud ad skolegården. I
løbet af foråret vil vi plante de tre krukker til, men vi har indtil nu ventet på den endelige
godkendelse af placeringen fra forvaltningen Vej og Park.
Trods tiltaget med blomsterkummerne har vi har desværre oplevet, at stien stadig bliver brugt til
af- og pålæsning og parkeringsplads – det er naturligvis ikke meningen.
Bestyrelsen vil opfordre alle til at tage hensyn til vores børn, når vi kommer på skolen. Husk at
tage hensyn til, at der skal være plads til alle og vis respekt overfor børnene. Husk også, at børn
ser, hvad vi gør, og dermed kan vi overføre uheldige vaner til dem.
For at optimere parkeringsforhold og adgang til skoleområdet yderligere, vil vi i forbindelse med
vores nybyggeri se på en løsning, der kan sikre alle børn og voksne bedre.

Byggeri
Vi er i fuld gang med tegninger og godkendelser for vores nye skolekøkken, og vi forventer at
kunne sende vores byggeri i udbud inden for de nærmeste uger.
Det bliver godt at komme i gang, og vi glæder os til at have et nyt køkken og et klasselokale færdig
til det nye skoleår efter sommeren.

Vigtige datoer
Banko fredag d. 6. april 2018
Praktisk arbejdsdag lørdag d. 14. april 2018
Fællesspisning og generalforsamling tirsdag d. 24. april 2018

