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I dette nyhedsbrev kan I læse om:
 Fugt og skimmel i SFO- og juniorklubkælder
 Friskolernes dag
 Information om emneuge 41 og motionsdag
 Personale
 Børnesår
 Arbejdslørdag, tak for hjælpen
 Lidt til huskesedlen
Kære forældre,
Så er efteråret kommet, og det er tid til at få opdateret elevernes garderober. Vi er bekendt med, at
kælderproblematikken og de nuværende garderobeforhold udfordrer både elever, personale og forældre.
Fugt og skimmel i SFO- og juniorklubkælder
På torsdag d. 5. oktober starter arbejdet med at fjerne skimmel fra kældrene. Det er en større proces, som vi
pt. ikke kender sluttidspunktet for. Når alt skimmel er fjernet, skal der gå ca. en måned, hvorpå der skal
foretaget nye målinger, så det sikres, at alt skimmel er fjernet. Først derefter kan vi få lukket væggene af og
opsat nye garderober.
Friskolernes dag
Lørdag den 7. oktober afholder de frie skoler i Odsherred det årlige åbent hus for alle interesserede.
Bestyrelse og ansatte er i fuld gang med at forberede dagen.
Der er mødepligt fra kl. 9.00 – 13.30, da dagen er en af de obligatoriske 200 skoledage. Det betyder ligeledes,
at eleverne holder fri onsdag d. 20. december, hvor juleferien starter.
På Nr. Asmindrup Friskole holder vi åbent hus fra kl. 10.00-13.00. Her vil vi undervise skolens elever med
afsæt i vores udeundervisnings- og bevægelsesprofil.
Vi håber, at I forældre vil bakke op om dagen og kigge forbi.
På dagen kan vi godt bruge lidt forældrehjælp. Bestyrelsen har brug for hjælp i gymnastiksalen, hvor de laver
cafe. De starter kl. kl. 8.00 med at opstille borde/stole, brygge kaffe m.m. Er der et par forælder, som har lyst
til at hygge lidt om gæsterne og bage pandekager i bålhuset, så må I ligeledes meget gerne skrive til
undertegnede.
Information om emneuge 41 og motionsdag
I emneuge 41 skal alle eleverne igen arbejde med temaet ”De fremmede lande”.
0.-3. klasse har emneuge fra mandag d. 9. oktober til torsdag d. 12. oktober. 4.-9. klasse starter allerede
emneugen fredag d. 6. oktober og slutter ligeledes torsdag d. d. 12. oktober. Fredag d. 13. oktober har hele
skolen motionsdag.
Alle elever møder kl 8.10 og har fri kl 13.15 i emneugen. Der vil være morgenløb og morgenlæs, som vi plejer.
I emneugen bliver eleverne delt ind i hold på tværs af klasserne, og ”besøger” med deres hold, et nyt land
hver dag.
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7. klasse er dog for sig selv i denne uge, da de hele ugen skal stå i køkkenet og lave mad fra nogle af de lande,
som de øvrige klasser lærer om. Retterne bliver serveret i middagspauserne, hvor det er muligt at købe
maden som et supplement til den almindelige madpakke. Overskuddet går til 7. klasses studietur. I uge 40 vil
dele en informations- og bestillingssedler ud.

Fredag d. 13. oktober har vi motionsdag i Anneberg Skov.
2.-9. klasse cykler til skoven, så alle skal huske cykel samt cykelhjelm. Alle børn skal ligeledes have tøj/sko
med, som de kan motionere i.
0.-1. klasse bliver kørt i bil. Vi vil derfor høre, om der er forældre, der kan være behjælpelige med transport
for vores 0.-1. klasses elever? I så fald må I meget gerne skrive til friskolen på mail: friskole@nr-asmindrupfriskole.dk. Der er afgang fra skolen ca. 8.20.
Er der forældre, som har tid og lyst til at deltage/hjælpe på motionsdagen, så er I meget velkomne.
De elever, som ikke skal i SFO / juniorklub, er tilbage på skolen kl. 13.15, hvor alle har fri.
For de elever, som skal være i SFO ellerjJuniorklub, er der skovdag.
Samtlige SFO/JK børn forbliver ved Barkladen, hvor de skal hygge i skoven med forskellige lege.
Det betyder, at alle SFO- og juniorklubbørn denne dag skal afhentes ved Barkladen i Annebergskoven
senest kl. 16.00. Barkladens adresse er: Egebjergvej 172.
Har I behov for at komme i kontakt med SFO’en ude i skoven, kan I denne dag ringe på
Annettes mobil: 5072 7360, på SFO’ens mobil: 2148 4645 eller på juniorklubbens mobil: 3071 4645
Husk at pakke en turtaske med skiftetøj, så det er muligt at skifte tøj i skoven.
Personale
I SFO’en har vi besøg af Tajs Larsen, som skal være i virksomhedspraktik frem til jul. Velkommen til Tajs, vi
håber, at I alle vil tage godt imod ham.
I juniorklubben har vi ansat Emil Hansen frem til 30. juni 2018, hvor Nicki vender tilbage fra sit studie.
Børnesår
Vi har et tilfælde af børnesår på skolen, så I bedes alle tjekke jeres børn samt tage den obligatoriske snak om
god håndhygiejne.
Arbejdslørdag, tak for hjælpen
Så er endnu en arbejdslørdag vel overstået, og igen blev der arbejdet på liv og løs. Der blev bl.a lagt fliser flere
steder, gjort hovedrent, bygget nye borde/bænke til udeundervisningen,reetableret hems i SFO-en, ordnet
udearealer, malet møbler ude og inde, ordnet tagrender, lagt nyt faldunderlag ved legestativ, ryddet op i
garagen og kørt på genbrugsstationen.
Der var traditionen tro også tid til en god fælles frokost og hyggelig snak under arbejdet, hvilket er med til at
skabe sammenhold og ejerskab på skolen.
Tak til de fremmødte forældre, som havde afsat lørdagen og som knoklede for, at skolen kunne tage endnu et
stort skridt med hensyn til vedligeholdelse og udvikling af skolens fysiske rammer.
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I forbindelse med arbejdslørdagen registrerede vi desværre, at der er blevet fjernet et par borde-/bænkesæt
fra skolens område. Det er rigtig ærgerligt, at der er nogen, som ikke kender forskel på ”dit og mit”. Det
betyder så, at vi alle skal holde et vågent øje med vores skole, når vi kommer forbi.

Lidt til huskesedlen – husk:
 At vi har Friskolernes dag d. 7. oktober.
 At vi holder efterårsferie i uge 42. SFO-og juniorklubbørn skal meddele, om de har behov for pasning

Med venlig hilsen
Morten Juul Pedersen, skoleleder
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