
NYHEDSBREV   
Uge 19  2017 

Ugeplan uge 20 

Mandag Larverne: Kreadag 
Humlebierne + Frøer : i skoven* 

Tirsdag Larver, Myrer og frøer: fortælletime kl. 8.30 – 9.00 
Larverne: gåtur. 
Humlebier: musik og samling 8.10 – 9.20, 9.45 – 11.15 på besøg i 0.- 1. klasse 
Frøer: yoga/mindfulness 

Onsdag Myrer, Frøer og Humlebier: fortælletime kl. 8.30 – 9.00 
Blomstens dag! (se opslag!) 
Larverne: cykeldag 

Torsdag Myrer + Magnus F og Noah: skovdag* 
Frøer og Humlebier: Vi laver mad på bål 
Humlebier: i SFO kl. 13.30 
Myrer og Frøer: bamsefest 17.00 – 18.30 (se invitation!) 

Fredag Humlebi: morgenløb kl. 8.10 
Myrer, Frøer og Humlebier: cykeldag. 

 
*Medbring taske med lidt skiftetøj, madpakke og drikkedunk med vand. 
 
UGEN HOS LARVERNE 
Vi har malet forskellige slags is og lavet sole som vi har hængt op. Vi er måske lidt for tidligt på den, men 
vi håber snart på sol og sommer. 
Tirsdag var vi på tur ud af kirkestien, vi kravlede ned af bakken til Søgaardgrunden og gik i det ujævne 
terræn. Det var en udfordring for nogen, men motorikken blev afprøvet.  
 
 

  



BLOMSTENSDAG 
Som det fremgår af ugeplanen er der blomstens dag på onsdag. 
Alle børn skal medbringe en sommerblomst (1 årig) som bliver plantet i krukker og potter på legepladsen. 
Se opslag ved indgangen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAMSEFESTEN 2017 

 
GOD WEEKEND – KLAUS 



NYT FRA BESTYRELSEN: 
På generalforsamlingen i april blandt inspirerende beretninger, yoga øvelser, billeder, video, sang og 
løvejagt blev også den nye bestyrelse sammensat. Vi er i flere omgange blevet præsenteret alligevel 
nævnes: Kamilla Dam, Pernille Refslund, Majken Krone, Jette Rask, Per Thomsen, Bo Larsen og Trine 
Sønderby. Vores mailadresser er på friskolens hjemmesiden, hvis I får brug for at kontakte os.  
Den nye bestyrelse mødtes første gang i forbindelse med arbejdslørdagen. Vi fik os præsenteret for 
hinanden, fik styr på de formelle ting og drøftede de relevante opgaver, der ligger for bestyrelsesarbejdet. 
Vi har fordelte os i forskellige arbejdsgrupper, vi drøftede forslag til videre udvikling, nye tanker og ideer 
samt vigtigheden af fastholdelse af de stærke og sunde værdier skolen har. Vi ser frem til de kommende 
opgaver der vil møde os. (Oversigt over grupperne hænger på opslagstavlen lige inden nedgangen til pedel 
kælderen) 
Vi evaluerede generalforsamlingen og fremmødet på 33 forældre. Vi ønsker fremadrettet at skabe større 
interesse for deltagelse og påtænker en anderledes struktur.  Til generalforsamlingen forslog en forælder 
”send børnene hjem med ansigts maling husk generalforsamling i aften” Så hvem ved hvad vi finder på. 
Vi har evalueret arbejdslørdagen. Der blev udført nogle fantastiske opgaver som igen igen er med til at 
huset fremstår i pæn og præsentabel stand. Vi vil fremadrettet have fokus på, at det der skal ske på dagen 
ikke bliver for indforstået – fokus specielt på de nye forældre.  
Vi har haft vores første bestyrelsesmøde. De nye i bestyrelsen har ikke kendskab til hele huset og 
lokalernes placering samt historierne bag det, at vi nu har et fælles hus. Vi tog den gåtur, vi meget gerne 
vil at mange børn og familier skal tage. Ind af døren i vuggestuen og ud ad døren ved siden af 9`s 
klasselokale. (vi nåede ikke alle udearealer, gymnastiksalen og multihallen) 
Vi fik alle en rigtig god fornemmelse af et hus der signalere liv i pæne rammer. Der var legetøj, tegninger, 
tal og bogstaver klippet og klistret op, flotte udstillinger, instrumenter og udstoppede dyr, masser af bøger 
og sofaer med meget maste hynder. For os signalerede det ”her vækkes lysten til at lære”. 
I bestyrelsen ser vi frem til kommende forældreaften onsdag den 17/5 klokken 19-21.  
På bestyrelsens vegne Trine Sønderby. 
 


