Nr. Asmindrup Friskole
Asmindrupvej 32
4572 Nr. Asmindrup
Telefon: 59 32 81 01
Mail: friskole@nr-asmindrup-friskole.dk

Nr. Asmindrup d. 22.08.2016
I dette nyhedsbrev kan I læse om:
 Skolefoto
 Odsherred Stafetten
 Kursusdag og forældrehjælp 5. september
 Lejrskole d. 14.-16. september
 Motionsløbet Bagatellen
 Glemt tøj
 Lidt til huskesedlen

Kære forældre,
Her følger et kort nyhedsbrev med informationer om de kommende større aktiviteter på Nr. Asmindrup
Friskole.
Der er derfor en del vedhæftede filer med nyhedsbrevet.
Skolefoto:
I sidste uge skrev vi ud, at 0.-3. klasse vil blive fotograferet onsdag, og at 4.-9. klasse vil blive fotograferet
torsdag.
Vi har valgt at ændre i programmet, så klassen har klasselærer, når der tages billede.
Det nye program er således:
Onsdag
08.30 – 09.15:
09.15 – 10.00:
10.00 – 10.45:
10.45 – 11.30:
12.30 – 13.15:
13.15 – 14.00

1. klasse
0. klasse
8.-9. klasse
5. klasse
6. klasse
4. klasse

Torsdag
08.30 – 09.15:
09.15 – 10.00:
10.45 – 11.00:
11.00 – 11.30:

2. klasse
3. klasse
7. klasse
Fælles foto

Odsherred Stafetten
På onsdag d. 31. august deltager 4.-7. klasse i Odsherredstafetten på Nordskolen, afdeling Billesvej. Der bliver
i dag sendt forældreinfo og program ud pr. mail.

Kursusdag og forældrehjælp 5. september
Der er nu lavet færdigt program for d. 5. september. Pt. har vi 3 forældre, bedsteforældre, som har tilmeldt
sig, så vi mangler stadig en del hænder. Programmet er vedhæftet dette nyhedsbrev. Der er oprettet en
Facebookbegivenhed, hvor I ligeledes kan tilmelde jer og følge udviklingen i tilmeldinger.
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Lejrskole d. 14.-16. september
Lejrskolefolderen er nu gået i trykken og den vil blive omdelt i klasserne tirsdag eller onsdag. Den er ligeledes
vedhæftet som PDF-fil.
Vi skal bruge en del forældrehjælp til kørsel m.m. og også her er der oprettet en Facebookbegivenhed, så I kan
tilmelde jer og følge udviklingen.
Motionsløbet Bagatellen
Søndag d. 4. september er det sidste gang at der afholdes Bagatellen. Bagatellen er et rigtigt hyggeligt
familieløb i Grevinge Skov med efterfølgende fællesspisning. Vi vil gerne opfordre jer alle til at hoppe i
Friskoletrøjen, og få en dejlig familieoplevelse i Grevinge Skov – se mere i vedhæftede informationsbrev.
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
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