Nyhedsbrev fra skolebestyrelsen
Marts 2019

“Hvis man er stille for længe, så visner tungen.“
Citat: Pippi Langstrømpe

Generalforsamling
Har du husket at sætte et kryds i kalenderen den 25. april 2019?
Den dag afholder vi generalforsamlingen, som jo er den forsamling,
hvor man sidder og hører på, hvad ledelsen, personalet og
bestyrelsen har udrettet i det forløbne år. Det er også på denne
aften, hvor vi hører beretningen fra tilsynet og konstaterer, om
skolen er på rette spor set med udefrakommende øjne. Hvis du
gerne vil høre, hvad en bestyrelse laver, eller sidder du med et
brændende ønske om at sidde i bestyrelsen, så er du velkommen til
at tage fat i et af os bestyrelsesmedlemmer.
Vigtigt – Skolen er igen i år vært for spisning. Hvis I ønsker at spise
med, så er der tilmelding via Intra! Mød trygt op. Det blev afprøvet
med stor succes sidste år.
Vi mødes kl. 18.00 til fælles spisning og generalforsamlingen er fra
kl. 19.00-21.15
Banko
Igen i 2019 vil bankoudvalget prøve at overgå sig selv. I 2018
samlede de præmier ind for mere end kr. 55.000 og et overskud på
mere end kr. 27.000 blev overført til kontoen til støtte for alle børn
og unge på Spjellerup Friskole og Fribørnehave.
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Kender du nogle privatpersoner, firmaer eller andet godtfolk, der vil
bidrage med en præmie, så kontakt venligst rene@dahlsvenning.dk
Sæt et STORT kryds i kalenderen fredag den 22. marts – det bliver
med garanti en super hyggelig aften!
Parkering
I takt med, at årgangene efterhånden er fuldt udnyttet, og
børnehaven er opnormeret, er der blevet flere børn, unge, forældre
og ansatte, som skal til og fra skole og børnehave. Vores
parkeringsforhold er dermed blevet en udfordring, og vi skal have
fundet en god løsning.
Bestyrelsen har inviteret en lille gruppe forældre, der har udtrykt
interesse for at finde ud af, hvordan vi kan gribe det an. Første
møde er her i marts, og vi håber, at der kan iværksættes nogle
tiltag inden næste skoleår, så vi kan passe endnu bedre på vores
børn i trafikken.

Vigtige datoer:
Banko
22. marts
Arbejdslørdag
6. april
Generalforsamling 25. april
Sommerfest
14. juni

