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Ugebrevet
Så kommer der allerede et
ugebrev igen - til gengæld
kommer det ikke i næste uge,
da det jo er en kort uge, og vi
sikkert er godt trætte efter en
god lejr.

Afgangsprøver
Nu mangler vores 9. klasse kun
en enkelt skriftlig
afgangsprøve - Geografi på
onsdag kl 9.00. 9. klasse
holder fri mandag og tirsdag
næste uge.

Jernindsamling
Støtteforeningen har
genoptaget deres
jernindsamling - bare på en ny
og korrekt måde. Gammelt
jern og metal kan afleveres hos
Scandinavian Metal på
Englandsvej 5 (tæt på
genbrugspladsen) i deres
åbningstid som er mandagtorsdag fra 7-16 og fredag fra
7-12.30. Ved aflevering
oplyses at det er til Frijsendal
Friskole. Ved større mængder
eller spørgsmål kan du
kontakte Jesper på 2679
9150.

Lejr
På mandag tager 0. - 7. klasse på lejr i Billund. Vi møder til
sædvanlig tid, og får sagt farvel til mor og far inden
morgensang. Vi bliver hentet af busserne ca. 8.30.
Mandag går med indkvartering, et LEGO-løb og hygge.
Tirsdag bruges dagen i Legoland, og aftenen med bål,
hygge og sang. Onsdag er der forventet hjemkomst ca.
kl. 12.00. SFO og klub åben til 17.00. 8. klasse tager
mandag til København. Info findes på intra.

Fremtiden?
Musik og medieholdet byder på en total-teater oplevelse
søndag den 17. maj. Stykket er ikke egnet for de yngste
og vi har derfor valgt, at det er fra 6. klasse og opefter,
der kan komme og se stykket. Tilmelding via intra.

Støtteforeningen
I onsdags afholdte vores gode støtteforening deres
generalforsamling. Her kunne de berette om et år, hvor
de har givet et rekord stort beløb til gaver til skolen. Vi
har fået for omkring 165.000 kr. i gaver i løbet af året
2014. Samtidig er der stadig rigtig god økonomi i støtteforeningen, så de glæder sig over at kunne støtte med
mange gode ting i fremtiden. Alle bestyrelsesmedlemmer og suppleanter genopstillede, så de fortsætter deres
gode arbejde. På vegne af børn, forældre og personale
på skolen skal der lyde en kæmpe tak for jeres enorme
indsats!

