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Nyhedsbrev, ansøgning om fripladstilskud, indskrivning 2019-2020,
musikskole
Kære forældre
Vi håber, at I alle har nydt det skønne vejr i Kr. Himmelfartsferien. Efter et par travle uger med arbejdslørdag,
dyrskue, motionsdag og afslutning for vores 9. klasser, så tager vi nu hul på uge 22 og nærmer os med hastige
skridt sommerferien. Inden da, har vi en del ting vi skal nå. Vores 9. klasser påbegynder de mundtlige prøver i
denne uge, og i uge 24 har vi sommerfest. Vi er ligeledes i fuld gang med skoleårets planlægning.
Skoleårets planlægning
Som vanligt vil i inden sommerferien alle modtage en større mail med skemaer og informationer om det
kommende skoleår.
Vi kan allerede informere om klasselærere for det kommende skoleår. Alle de nuværende klasselærere
fortsætter i klasserne til næste år. Den kommende 1. klasse skal have vores nyansatte lærer Jascha som
klasselærer. Til næste år vil vi som noget nyt udbyde ”valgfag” for vores 5.-7. klasser. Der vil næste år blive
udbudt 3 fag: Krea-værksted, friluftsliv og sciencefag. Eleverne skal vælge fag i prioriteret rækkefølge, og vi vil
forsøge at tilgodese flest mulige, når de placeres på holdene.
Tak for hjælpen på arbejdslørdagen d. 20. maj
Tak til de omkring 75 forældre og ligeså mange børn op, som mødte op på arbejdslørdagen. Vi fik sammen
nået en masse på vores dejlige udendørsarealer.
Der blev olieret bænke, malet tal, bogstaver m.m. i skolegården til undervisning og leg. Legepladsen fik sig en
”makeover”, og der blev lavet en helt ny sandkasse. Bålpladsen blev færdiggjort og fik nyt underlag, og der
blev ryddet op på pavillongrunden, så den er klar til nye projekter. Det gamle og tilgroede atletikanlæg fik igen
nyt liv, og der blev lagt 250 m2 nye fliser til indgangsparti og cykelparkering. Bede blev luget, træer fældet,
buske klippet og ukrudt fjernet. Der blev kørt affald på genbrugspladsen, muret sålbænke og repareret
krakelerede halvmure. Der blev gjort hovedrent på skole, SFO, juniorklub og personalehus. Der var også tid til
at nyde frokost, kaffe, te og kage, som forplejningsteamet stod for.
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Tak for en skøn arbejdslørdag til alle jer arbejdsomme og skønne forældre samt jeres dejlige unger. Hvor er
det herligt igen og igen at opleve jeres engagement, skønne humør og det dejlige fællesskab, som vi har på Nr.
Asmindrup Friskole. Der skal ligeledes lyde en stor tak til Carsten Pilegaard, som kom forbi med maskiner,
ekspertise og arbejdskraft.

Dyrskue og motionsløb
Vi har i sidst uge haft to dejlige arrangementer. Tirsdag havde vi dyrskue med skønt vejr og masser af gæster.
Det er efterhånden blevet lidt af et tilløbsstykke. I år havde vi desværre ikke så mange udstillede dyr. Til
gengæld var der fuld fart på elevernes mange boder. Tak til alle jer, som kiggede forbi.
Onsdag havde vi motionsløb på skolen. 168 super seje elever kæmpede sig igennem det årlige 20 minutters
motionsløb, som havde til formål, at løbe penge hjem til den årlige lejrskole.
Sammenlagt blev det til 487 kilometer, hvilket svarer til 2,9 kilometer i snit pr. elev. Helt vildt flot taget i
betragtning af, at vi har relativt få overbygningselever.
På 20 minutter fik eleverne til sammen løbet 58.500 kroner ind til den fælles lejrskole i september måned.
Ønsker I at bidrage til friskolens lejrskole, kan I stadig nå at tegne en løbeaktie.
Dagens hurtigste løbere blev Daniel Jensen 2. kl. og Sebastian Christensen 4. kl., som begge tilbagelagde 4,450
meter på 20 minutter – et super flot resultat.
Nr. Asmindrup Friskole takker mange gange alle jer, som mødte frem og har støttede eleverne – det er af stor
betydning, at I møder op og hepper på eleverne. Tak, fordi I var med til at gøre dagen festlig.
Der skal lyde en stor tak til alle jer, som har støttet Friskolens motionsløb med sponsorater og løbeaktier. Der
vil i den kommende tid på Facebook og hjemmeside blive lavet en oversigt over de mange sponsorer, som har
støttet Nr. Asmindrup Friskoles motionsløb 2017.

Elever
2. klasse har haft besøg af Emmalie, og hun er nu startet på friskolen. Velkommen til Emmalie og hendes
familie.
5. klasse har besøg af Malthe. I den kommende tid vil vi arbejde videre med enkelte indskrivninger. Det er
fortsat vigtigt, at vi skriver ind med rettidig omhu, så det bliver en god proces for alle – både nuværende og
kommende elever samt for skolens ansatte.
Cykelparkering
Vi har nu fået en fin cykelparkering til elevernes cykler. Vi har tidligere oplevet, at cykler forsvinder, især når
de styr ulåst eller står parkeret henover weekenden. Vi skal derfor opfordre jer til, at cyklerne kun er parkeret
på skolen, når de skal bruges. Det er ligeledes vigtigt, at cyklerne bliver tjekket efter, så de altid er klar til brug.
Vi oplever fortsat, at vi skal bruge meget tid med at fikse elevernes cykler, når vi skal afsted på udedagene.
Ansøgning om skolekort til skoleår 2017-2018
Det er igen tid til at ansøge om bus/togkort til de elever, som har behov for dette. Procedurerne kan I læse på
friskolens hjemmeside under fanen ”Indskrivning, priser, buskort m.v.” Har I spørgsmål til procedurerne er I
velkomne til at kontakte skolekontoret.
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Skolefest
Fredag d. 23. juni har vi skolefest på skolen. Det bliver også i år et kæmpe arrangement, og vi skal derfor igen
indskærpe nødvendigheden i, at I alle tilmelder/afmelder jer, inden for den gældende tidsfrist, som i år er
fredag d. 9. juni. Erfaringen er, at flere tilmelder sig for sent, hvilket bevirker, at arrangementsudvalget skal til
at løse ekstra opgaver med forplejning og borde/stole i sidste øjeblik. Der er mange praktiske opgaver, så
skole og arrangementsudvalg har en forventning om, at I alle deltager i en eller flere af de mange opgaver,
som er anført på tilmeldingssedlen.
Vi har i år valgt, at rykke festen lidt frem, så man kan efterfølgende kan nå at deltage i et af de mange Sct.
Hans arrangementer i Odsherred. Invitationen er vedhæftet dette nyhedsbrev og vil blive omdelt i klasserne i
denne uge.
Naturfagslokale
Arbejdet med vores naturfags lokale er næsten færdigt, og vores 9. klasser har taget lokalet i brug, så de kan
gøre sig klar til de kommende prøver. Vi påtænker at indvie lokalet til skolefesten – mere information om
dette følger senere.
Indskrivning til kommende børnehaveklasser
Det går stærkt med indskrivningen til de kommende børnehaveklasser. Der er oprettet venteliste til årgang
2018-2019, og vi har allerede 14 elever til årgang 2019-2020. Har I mindre søskendebørn, som I ønsker at
indskrive på friskolen, så anbefaler vi jer at gøre dette snarest muligt.
Fodboldmål
Vi har været så heldige at få doneret 2 brugte 11-mandsmål af Hede Danmark. Målene skal blot have nye net, så er
de helt "kampklar". Tak til Hede Danmark! Derudover har en anonym bidragsyder doneret 10.000 kroner til indkøb
af et sæt 5-mandsmål eller 7-mandsmål. 1000 tak for hjælpen!

Lidt til huskesedlen – husk:




At vi har skolefest d. 23. juni
At sidste skoledag på Nr. Asmindrup Friskole er fredag d. 30. juni 2017.
At ansøgningsfristen for tilskud til skolepenge for skoleår 2017/2018 er senest fredag d. 1. september
2017. Procedurer og blanketter ligger på skolens hjemmeside. Blanketter kan endvidere rekvireres på
skolekontoret.

Med venlig hilsen
Morten Juul Pedersen, skoleleder
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