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Arbejdslørdag
Husk arbejdslørdagen i
morgen lørdag. Vi starter som
altid med en kort præsentation
af dagen kl. 9.00, hvorefter der
aftales videre på de enkelte
hold.

Leg på tværs
På onsdag afholdes det årlige “leg på tværs”
arrangement. Her mødes de forskellige SFO’er fra
Hammel og laver mange sjove ting sammen - bl.a. en del
konkurrencer. I år foregår det på Skovvangsskolen.
Aktiviteterne slutter kl 16.30 og eleverne skal være hentet
senest kl. 17.00. Se mere info på intra.

Grundlovsdag

Projektopgave

Den 5. juni (grundlovsdag) har
skolen normal skoledag. Det
har vi, da vi følger den
kalender, som friskoleforeningen laver til hvert
skoleår, og her tænkes
grundlovsdag ikke som en
fridag. Det falder bare
sammen med, at man i
Favrskov kommune har tænkt
det som en fridag, og derfor
kører skolebusserne ikke
denne dag. Vi beklager, at det
er sådan og vil også
fremadrettet tænke dette ind,
så denne problemstilling ikke
opstår igen.

I næste uge står den på projektopgaver for vores 7. og 8.
klasser. Det overordnede tema hedder overgange, og
det er der kommet nogle spændende overskrifter til
opgaverne ud af. Vær god mod de unge mennsker i
næste uge, da de kommer til at knokle!

Mundtlige afgangsprøver
I næste uge går det også løs med de mundtlige
afgangsprøver. På mandag skal 9. klasse prøves i engelsk
og så har de en uge til det går løs i dansk. I forbindelse
hermed skal vi også selv være censorer, og Niklas er
derfor afsted mandag og tirsdag i næste uge som
danskcensor.

Børnehaveklasse
Der er nu kun 4 - 5 pladser tilbage i kommende 0. klasse,
så spred budskabet, hvis I kender nogle, der går med
overvejelser om skolestart på Frijsendal friskole.

