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Nr. Asmindrup d. 15.08.2016 
I dette nyhedsbrev kan I læse om: 

 Elever 

 Idræt og omklædning 

 Skolefoto 

 Kursusdag og forældrehjælp 5. september 

 Lejrskole 

 Glemt tøj 

 Lidt til huskesedlen 
 
 
 
Kære forældre, 
Så er vi i gang igen efter en dejlig sommerferie. Sommervejret har ladet vente på sig, men det ser ud til, at vi 
starter ud med lidt bedre vejr. 
 
Elever 
I denne uge starter Gabriella (0. kl.) og storesøster Melissa (1. kl.). Jesper starter i 6. kl., og Magnus er tilbage i 
5. kl. Velkommen til jer alle samt jeres familie. Vi håber, at I alle vil finde jer godt tilrette på friskolen.  
Vores amerikanske venner Oscar (4. kl.) og Absalon (3. kl.) er igen på besøg i hele august måned, velkommen 
tilbage.  
 
Vi er fortsat i dialog med flere familier, så der kan komme et par besøg mere i den kommende tid. 
Vi havde forventet at yderligere 4 tilflytterelever skulle starte, men der har været problemer i forhold til 
huskøb. 
 
Idræt og omklædning 
Der har været store problemer med at koordinere lån af omklædningsfaciliteter og hal, da der i år desværre er 
mange skemamæssige sammenfald. Det betyder, at vi frem til efterårsferien står uden muligheder for at 
benytte omklædningsfaciliteter og bad. Eleverne skal fortsat have idrætstøj med, og vi må så benytte toiletter 
og afskærmede klasselokaler til omklædning. Vi må i de kommende uger ligeledes gå på kompromis med det 
obligatoriske bad efter idræt. Dette er rigtigt beklageligt, men det har desværre ikke været muligt at finde en 
løsning. Vi forventer at have fuld råderet over hal og omklædning fra uge 43. 
 
Skolefoto 
Onsdag d. 24. august og torsdag d. 25. august kommer Portrætspecialisten og tager skolefoto. Der bliver igen 
taget klassebilleder og portrætfoto. Alle får i denne uge fotoseddel med hjem, som skal afleveres til 
klasselærer senest mandag d. 22. august. Sedlen er ligeledes vedhæftet denne mail som PDF-fil.  
0.-3. klasse vil blive fotograferet onsdag. 4.-9. klasse vil blive fotograferet torsdag, hvor der ligeledes tages 
fællesbillede. 
 
Kursusdag og forældrehjælp 5. september 
Mandag d. 5. september skal alle skolens ansatte afsted på sidste kursusdag i udeskolekurset. Det betyder, at 
vi mandag skal have hjælp til undervisning og SFO. Skolens vikarer vil blive skemalagt, men vi har ligeledes 
brug for forældrehjælp. Såfremt I allerede nu ved, at I kan hjælpe til i skoledel (8.10-13.15) eller i SFO/JK 
(13.15-16.30), så må I meget gerne kontakte undertegnede. 
 
Vi vil snarest udarbejde et færdigt program med undervisningsforløb for de enkelte klasser, som I alle vil få 
tilsendt. Vi vil ligeledes oprette en facebookbegivenhed, hvor I også kan tilmelde jer. 
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Lejrskole d. 14.-16. september 
Så nærmer tiden sig til vores årlige lejrskole. Vi har igen i år lejet tre mindre lejrskoler ved Rørvig (Nørrevang, 
Eriksminde og Isøre). De ligger klods op af hinanden og har fælles udearealer, så hele skolen vil igen være 
samlet om de fleste lejrskoleaktiviteter. Tanken er, at indskoling, mellemtrin og udskoling får hver deres 
soveafdeling.  
 
Vi er i gang med at udarbejde lejrskolefolder, hvor der er informationer om program, sovegrupper, pakkeliste, 
kontaktoplysninger, forældrehjælp m.m. Vi glæder os alle meget til turen, som igen i år vil byde på masser af 
bevægelse, udeliv og hygge.  
 
Igen i år vil vi benytte os af forældrekørsel, så I må meget gerne skrive en mail, såfremt I kan hjælpe med 
dette. 
 
Glemt tøj 
I forbindelse med oprydning før og efter sommerferien har vi igen meget glemt tøj. Tøjet er lagt frem på 
terrassen. I må meget gerne tage et kig forbi skolen for at se, om der er tøj som tilhører jeres børn. 
 
Det tøj, som ikke er afhentet fredag d. 26. august, vil blive doneret til Dansk Røde Kors. I bedes ligeledes sørge 
for, at jeres barn har en opdateret garderobe m. skiftetøj m.m.  
 
Lidt til huskesedlen – husk: 

 At ansøgningsfristen for tilskud til skolepenge for skoleår 2016/2017 er senest fredag d. 2. september 
2016. Procedurer og blanketter ligger på skolens hjemmeside. Blanketter kan endvidere rekvireres på 
skolekontoret. 

 At komme bogbind på elevernes skolebøger. Derved sikrer vi at skolens materiale holder længere. 

 At aflevere fotosedler til skolefoto d. 24.-25. august. 

 At 8.-9. klasse tager på studietur til London i uge 35. 

 At 4.-7. klasse skal deltage i Odsherredstafetten onsdag d. 31. august – nærmere info følger. 

 At vi skal på lejrskole d. 14.-16. september 2016.  
 

 
Med venlig hilsen 
Morten Juul Pedersen, skoleleder 


