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Pedelklub
Som tidligere nævnt, så er vi
ved at starte en pedelklub her
på skolen, hvor frivillige giver
os en hånd. Vi har allerede et
par frivillige klar, men det
kunne være rigtigt fint, hvis vi
kunne finde et par stykker
mere. Så går jeres bedstefar/
mor lige og mangler et sted at
hygge sig med andre, samtidig
med at man kan gøre noget for
en masse søde elever, så giv
meget gerne lyd fra jer!

Forældremøde
På tirsdag kl. 19.00 afholder vi
forældremøde for skolens 5., 8.
og 9. klasse. Mødet starter i
musiklokalet, hvor bestyrelsen
og støtteforeningen vil
præsenterer sig selv og
fortælle lidt om deres virke.
Herefter går vi i klasserne, hvor
vores UU vejleder Anita Sarabi
også vil sige et par ord til 8. og
9. klasse.

Skolestart
Så er vi i gang med et nyt skoleår. 142 børn var klar til
skolestart og 14 spændte 0. klasse’s elever begyndte der
nye skoleliv. Velkommen til alle; både gamle elever, nye
elever, og til alle vores familier!

Cykelsti-indvielse
Lørdag den 22. august kl. 09.45 inviterer Favrskov
kommune og foreningerne i Sall og Thorsø alle til
indvielse af den nye cykelsti mellem Sall og Thorsø.
Klokken 10.00 vil borgmester Nils Borring klippe snoren i
Sall og der cykles herefter til Thorsø, hvor der også vil
blive klippet en snor. Så cykler alle tilbage til Sall, hvor
der vil være taler ved Nils Borring og Kurt Andreasen. Der
vil være præmier til bedst udklædte cyklister og pyntede
cykel (Hold og individuelt). Klokken 11.45 er der gratis
sandwich og vand til alle og herefter vil der være
underholdning med TrialAction (cykel-akrobatik), hvor
der også vil være mulighed for selv at prøve kræfter med
“Stunt-cykling”. Jeg håber, at der kommer mange af vores
elever til arrangementet, og støtteforeningen vil have et
antal refleksveste klar, med skolens logo på, så Frijsendal
Friskole bliver meget synlige.

Friplads-tilskud
Ønsker man at søge om nedsættelse af skolepenge, så
skal man aflevere skema på kontoret senest den 10/9.

