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JUNI
SIDSTE SKOLEDAG FOR 9.KL.

GRUNDLOVSDAG
3.kl. overnatter på skolen
MUSIKFESTIVAL 17 - 21

SOMMERFEST i Ravnereden

6.kl. overnatter på skolen
Årets længste dag
Skt. Hans aften
SIDSTE EMNEUGE STARTER
AFSKED MED 9.kl. 19.00

SIDSTE SKOLEDAG I
1. SOMMERFERIEDAG
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Lille Egede Friskole - 2011/12
Den første sommerdag – iflg. kalenderen –

Hele overskuddet fra indgang og boder går

er også 9.klasses sidste ordinære skoledag.

til betaling af bl.a. lys & lyd mm., så husk

Det er en dag med mange glade og festlige

endelig en masse mønter.

traditioner og et lille dryp vemod.

Tænk dig venligst godt om når du

Dagens absolutte højdepunkt er det

parkerer. Der er plads til rigtig mange, hvis

tidspunkt hvor 9.kl. siger officielt farvel til

alle parkerer med en smule omtanke.

resten af skolens elever. Der bliver

SKOLESTART kl. 17 – med madkurv

krammet igennem og knust en enkelt tåre.

Skolebladet LEF udkommer lige før

Selvom 9.kl. har holdt en særdeles festlig

sommerferien og det er stadig muligt at

sidste skoledag er der stadig prøver, så vi

indsende et bidrag på

siger først rigtigt farvel til dem og deres

lefskoleblad@gmail.com .

familier ved en lille sammenkomst tirsdag

Alle er velkomne til at skrive om små og

d. 26.6. - en lidt højtidelig og meget

store oplevelser og idéer.

vemodig aften.

Der er dead-line d.15.6.

Tænk at 9.kl.s elever en gang ikke var

LEJRSKOLEUGE

større end rumpenisserne i Ravnereden og

Den sidste uge inden sommerferien er igen

nu skal de videre ud i den store verden.

en emneuge med bevægelse som

Det er ikke kun 9.kl. vi skal sige farvel til.

hovedtema. Forældre er meget velkomne

Troels har valgt at trække i bremsen og gå

til at deltage - også den sidste skoledag.

på pension med udgangen af dette skoleår.
Vi ønsker dem alle sammen al mulig held,

Rigtig god sommer til alle – husk at passe

lykke og medvind.

godt på jer selv og hinanden.

Vi har bestilt godt Musikfestivalvejr til

HUSK AT LÆSE UGEBREVENE - HVER GANG !!!
Der er LINK til Friskoleforeningens Nyhedsbrev på Mulleweb og på Fronter
NYHEDSBREVET ER LAVET I OPEN OFFICE WRITER – DEN OPDATEREDE VERSION FINDER DU PÅ MULLEWEB.DK OG PÅ FRONTER

fredag d. 8.6., hvor vi glæder os meget til
at se en masse glade mennesker både på
plænen og på scenen.

Red.

Nyt fra bestyrelsen…

STORT & småt

Maj måned er ved at slutte og vi går ind i juni måned, hvor skolen går på sommerferie.
Vi siger farvel til alle 9. klasse eleverne, som lige nu har travlt med deres
afgangsprøver. Vi i bestyrelsen ønsker jer alle rigtig god vind i jeres videre forløb.

FRAVÆR
Husk venligst på at ALT FRAVÆR sygdom, tandlæge, ferie, optræden med kor,
heste, band o.lign., eller når det tager længere
tid at sove, end man lige regnede med
SKAL MEDDELES KONTORET
og ikke en eller anden tilfældig lærer :o)
ring: 58362400 (dog ikke 8.15-8.45)

Vi ønsker Martin tillykke
med familieforøgelsen

Vi har i bestyrelsen besluttet at sætte fokus på 4 pkt.
Byggeudvalg som vurderer vore bygninger på skolen, veligeholdelse, istandsættelse
mm.
Ressource bank : Vi laver en ”bank” hvor forældrenes
Kompetencer / interesser / ressourcer kan stå og vurderer, hvilke opgaver vi skal
have løst med forældrenes hjælp.

ANSØGNING om BUSKORT

Konfliktløsnings model.. Siger næsten sig selv, hvordan skal en konflikt løses bedst

Skal afleveres SNAREST på kontoret

muligt. Vi udarbejder en køreplan for, hvordan vi griber en konflikt an som forældre.
Håber ikke vi får brug for en sådan, men at vi får løst problemerne inden de når så

ANSØGNING om FRIPLADS

langt.

Skal afleveres SNAREST på kontoret

Jeg kan kun opfordre til, at man altid går til hovedet med problemet og ikke snakker i
krogene.

Ferieplan for skoleåret 2012/2013

Mobbehandlingsplan : Hvordan undgår vi mobning, og hvad kan vi gøre for at mindske
det eller helst helt undgå det??

Skolestart: Onsdag d. 15 august kl. 17.00
Efterårsferie:
Lørdag d. 13. oktober - søndag d. 21.
oktober
Juleferie:
Torsdag 20. december - onsdag d. 2. januar
Vinterferie:
Lørdag d. 9. februar - søndag d. 17. februar
Påskeferie:
Lørdag d. 23. marts - mandag d. 1. april
St. Bededag:
Fredag d. 26. april
Kr. Himmelfart:
Torsdag d. 9. maj - søndag d. 12. maj
Pinseferie:
Mandag d. 20. maj
Grundlovsdag:
Onsdag d. 5. juni
Sommerferie:
Lørdag d. 29. juni

Vi havde en forespørgsel fra en forældre om et klippekort til SFO og kan informere
om at vi har en klippekortsordning. Det kan købes på kontoret. 10 klip koster 800 kr.

BREAKING NEWS
Næste skoleår starter
ONSDAG d. 15.august kl. 17.00

MADSKOLEN
en kanonsucces der desværre
måtte opgives i år.
Der var desværre ikke nok
voksne instruktører der
meldte sig

Når man ønsker pasning, skal et klip afleveres 3 arbejdsdage før den ønskede pasning
til SFO eller kontoret.
Jeg ønsker jer alle en rigtig god sommer.

På bestyrelsens vegne
Mette Hunskjær Gravesen.

