Sommerbrev 2017

Sommer, sommer og sol.
Ferien nærmer sig, og her kommer lige lidt info, inden vi
spredes for alle vinde i mange uger.
Fredag den 23. juni er sidste skoledag. Vi starter kl. 8, som vi plejer og skoledagen slutter kl. 13.
Medbring drikkedunk, madpakke og tag sportstøj på. Vi skal på løb, spise grillpølser, synge
feriesang og ønske hinanden ”God ferie”.
I denne uge ligger glemt tøj fremme i aulaen. Vi har opfordret børnene til at kigge, men mange
føler ikke rigtig nogen interesse for det, så – kære forældre, kom forbi og kig. Der ligger rigtig
meget fint, dyrt tøj, som er ”blevet væk”. Hent det inden torsdagen slutter, for fredag bliver det
sendt på genbrugspladsen.
Fredag den 16. juni skal vi holde afskedsreception i aulaen for Robert, som har valgt at gå på
pension. Robert har været på skolen siden efteråret 2015.
9. klasse er godt på vej gennem eksamen. På onsdag skal de til idrætseksamen, og mandag og
tirsdag i næste uge er det engelsk. Ja, og så er de færdige med at gå i grundskole. Torsdag den 22.
juni kl. 18 holder vi så dimissionsfest og siger farvel til hinanden. 8. klasse laver den berømte
dimissionsmenu, og vi sender dem af sted med alle gode ønsker og håbet om en lykkelig fremtid.
Også i 8. klasse er der en hel flok, som har valgt at tage afsked med Friskolen Østerlund for at tage
på efterskole. Selvfølgelig er det lidt trist for os, men vi er også glade for, at de har lyst og mod på
at flytte hjemmefra og prøve en ny skole. Vi er ret sikre på, at også deres vinger kan bære og vi
ønsker dem al mulig held og lykke på de nye skoler.
Vores nye 9. klasse efter sommerferien blive ikke så stor, på nuværende tidspunkt 7 elever. Der
bliver god plads i klassen og megen opmærksomhed fra lærerne. ☺ Det kan kun blive godt. I er
velkomne til at fortælle ude omkring, at vi har god plads i 9. og 7. klasse.
I den forbindelse har vi brugt lidt tid og penge på at gøre lidt reklame for skolen. Vi har fået lavet
en lille film, som kommer på vores nye hjemmeside, som bliver offentliggjort inden sommerferien.
I Nordals Hallen, hos Slagter Nielsen, hos Super-Brugsen i Guderup og Augustenborg, i Diamanten i
Fynshav og flere steder i Sønderborg får vi vist nogle reklamespots for vores friskole.
I den sidste uge op til sommerferien (uge25) er de 2 første dage almindelige skoledage, onsdag og
torsdag er klasselærerdage og flyttedage, og fredag er motionsdag. Alle klasser rykket et
klasselokale frem, dog bliver 8. klasse, hvor de er, da de kun er 7 elever, og 7. klasse, altså
kommende 8. klasse flytter ind i 9. klasse.

Blæksprutten er åben i uge 26, 27 og 32. I ugerne 28, 29, 30 og 31 er både Blæksprutten og skolen
lukket.
Vi starter skolen igen søndag den 13. august kl. 14. Husk at aftale med klasselærerne om, hvem
der tager kage med. ☺ Kage er en meget vigtig ting den første skoledag.
I det nye skoleår har vi følgende klasselærere:
0. klasse

Annemette

1. klasse

Rikke

2. klasse

Helle Ochelka, ny lærer

3. klasse

Mogens

4. klasse

Lena

5. klasse

Majbrit

6. klasse

Lis

7. klasse

Birgitte

8. klasse

Lise

9. klasse

Mette

Den nye lærer hedder Helle Ochelka og skal være klasselærer i 2. klasse. Hun er blevet ansat hos
os fra 1. august 2017 og kommer fra en stilling i indskolingen på Fryndesholm Skolen i Fynshav.
Tidligere har hun været kollega med Finn, Birgitte og Mogens, som alle taler meget, meget positivt
om hende. Hun har tysk og idræt som linjefag og lang erfaring i dansk i indskolingen, ja, og så er
hun uddannet matematikvejleder. Vi glæder os rigtig meget til samarbejdet.
Desværre ser det ud til, at Finns skulder skal bruge lidt mere tid til at komme sig efter operationen,
så det skal vi nok lige få taget højde for. Besked følger til alle over intra, når vi ved mere.
I øjeblikket samler vi tilmeldinger til Klubben i efteråret, og vi håber at kunne tilbyde klub hver
tirsdag og torsdag fra september til december. Fra kl. 13.15 – 15.15.
Fagfordelingen er færdig og skemalæggeren Lena er i gang, så vi regner med, at alle kan få deres
skema med hjem inden sommerferien.
I øjeblikket er vi også i gang med planlægningen af skolebyt med Kassebølle Friskole fra den 5.
september til den 8. september 2017. På nuværende tidspunkt ser det ud til, at vi kommer til at

køre udenom med alle elever i busser. Den 5. september bliver rejse- og indkvarteringsdag, den 8.
september bliver afrejse- og hjemkomstdag. Tilbage bliver en udflugtsdag og en
”langelænderdag”. Vi er vældig udfordrede på madsiden, da skolen intet skolekøkken har, men vi
er i gang med logistikken og regner med at finde gode løsninger. Måske skal vi have bragt
aftensmaden den ene dag, og så må vi leve af grillmad og rugbrød med leverpostej de andre 2
aftener. ☺ Vi skal nok klare det.
Til sidst vil jeg ønske jer alle en dejlig, solfyldt sommer.
Hyg, bad, slik sol og spis is og kom friske tilbage efter ferien.
Mange tak for samarbejdet i året, der er gået.
Om et øjeblik starter et nyt skoleår. ☺

Mange sommerlige hilsner
Anne Grethe

