SOMMERNYHEDSBREV
fra bestyrelsen
Kære forældre på Vores skole

Så går dette skoleår på held og lige nu har vi en masse børn og voksne, der går og glæder sig til at
komme på sommerferie. I bestyrelsen har vi holdt vores sidste møde inden ferien, men I er altid
velkommne til at tage fat i os, hvis der skulle opstå et spørgsmål inden næste møde i august.

Sommerfest
Hvor var det dejligt at se den tilslutning, der var fra børn, forældre og bedsteforældre til vores
sommerfest. En dag som alle går og glæder sig til. Stor ros til forældrerødderne for alle de
aktiviteter, de havde fået sat i værk og endnu engang stor ros til forældrerådet fra 7. klasse, som
sammen med eleverne fra klassen, fik bespist over 300 gæster.
På dagen samlede vi mere end kr. 10.000 kr. ind, som vores nye støtteforening vil administrere.
Tusind tak til alle der deltog.

Gartnerdag
På søndag, d. 18. juni, er alle inviteret til endnu en dag, hvor fællesskabet kan vise sit værd. For at
vores nye pedel, Jim, ikke skal drukne i gartnerarbejde i sin første tid hos os, mødes alle dem som
kan og har tid til en oprydnings- og klippe-ned-dag på udendørsarealerne. Medbring
haveredskaber, havehandsker evt. buskrydder, hækklipper, spand, trillebør og trailer. Vi mødes kl.
10 i skolegården, og vi regner med at bruge et par timer sammen på projektet.

Kontaktpersoner til forældrerådene 2017/2018.
Alle klasser og børnehaven har en kontaktperson fra bestyrelsen for at skabe bedre dialog og
samarbejde imellem forældre og skolebestyrelse. Kontaktpersonen vil typisk deltage på første
forældremøde og på forældrerådsmøder, hvis det ønskes. Kontaktpersonen skal bare have besked
om, hvornår der afholdes møde. Følgende er, hvordan vi er fordelt:
Ditte, børnehaven
Mie, 0. klasse

Maria, 1. klasse

Tine, 2. klasse

Claus, 3. klasse

Claus, 4. klasse

Nikolaj, 5. klasse

Michael, 6. klasse

Mie, 7. klasse

Michael, 8./9. klasse

Støtteforening
Spjellerup Friskole og Fribørnehave har endelig fået organiseret en Støtteforening, der kan forvalte
de midler, som samles ind i løbet af året til
forbedringer for børn og elever i børnehaven og
skolen. Mandag d. 29. maj blev der afholdt
stiftende generalforsamling. Når der er tale om
en forening træder et regelsæt i kraft, og derfor
skulle der nedsættes en bestyrelse. Lilli Bonde,
Mona Pedersen, Pia Teglgaard, Jørgen
Bärentzen og Mette Svendsen blev valgt.
Aftenen blev indledt med herlig og munter musik
leveret af Christian Søgaard Trio. Trioen kan
varmt anbefales, og de lagde en god grobund for
den nystiftede forening.

Støtteforeningens
bestyrelse

Dit medlemskab tæller også i støtteforeningens
pulje, og for bare 100 kr. om året er du med til at give børnene mulighed for f.eks. at få etableret
klatrestativ. Hvis du ikke allerede er meldt ind, kan du bruge tilmeldingsblanketten, som er sendt
med dette nyhedsbrev.

Farvel og Goddag unge og børn
Her ved sommerferien, rammer vi også den årlige milepæl. Det er tid til at tage afsked med en flok
fantastiske unge mennesker på Vores skole. Vores ældste elever er netop i skrivende stund i gang
med at færdiggøre deres afgangseksaminer.
Vi siger farvel til en flok 9. klasseelever, som er parate til at tage det næste skridt ud i livet med
rygsækken fyldt op med en masse viden, kompetencer, erfaringer og en god portion robusthed. Vi
er stolte og vemodige, når vi siger farvel, men vi er sikre på, at de er parate til de nye store
udfordringer, der venter dem og ønsker dem god rejse. Samtidig siger vi varmt velkommen til de
nye unge skolespirer i 0. klasse, samt de små spirer i børnehaven.

Vi glæder os allerede til at trække i arbejdstøjet igen efter sommerferien i forventningen om, at
2017/2018 bliver endnu et utroligt spændende skoleår med bl.a. igangsættelse af nybyggeri.

Bestyrelsen

