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Støtteforeningen
Til FestiSall vil Støtteforeningen
lave “Det muntre køkken” og
efterlyser i den forbindelse
porcelæn, som kan bruges til
formålet. Henvend jer til Anni
Mehl, hvis du har noget, der
kan bruges.

Nyansættelse
Så har vi fundet vores nye kollega. Vi er rigtig glade for at
skulle byde velkommen til Yvonne Elley, der starter efter
ferien her hos os. Yvonne er 44 år, bor i Galten og har
været lærer i 12 år, hvor hun primært har undervist i
dansk, tysk og religion. Yvonne skal være klasselærer for
vores kommende 6. klasse, og hun kommer og hilser på
jer alle til vores grillfest. Velkommen til Yvonne!

Afgangsprøver

Temauge og grillfest

Så mangler vores 9.klasse kun
deres afgangsprøve i religion.
De har klaret sig rigtig flot i
både dansk, engelsk og fysik.

På torsdag har vi vores sidste normale skoledag på
Frijsendal friskole. Herefter står den på Harry Potter-tema.
Der skal laves tryllestave, slik, læres magi og meget
meget mere - Det bliver meget spændende!

Hovedrengøring

Vi møder til normal tid 7.50 og dagene slutter for alle
13.25.

Vær opmærksom på at der
efter sidste skoledag skal
gøres hovedrent. De fleste
hold er vist godt i gang med at
koordinere via intra.

Cafe
Torsdag den 16. juni kl. 12.40
holder 6. klasse cafe. Her kan
man denne dag købe lækre
pølsehorn, pizzasnegle eller
juice. Prisen er 5 kr. stykket.

Onsdag den 22/6 er der grillfest. Normalt afholdes
denne jo om torsdagen men grundet at Sankt Hans falder
torsdag, har vi rykket vores arrangement til om onsdagen.
Kl. 17 - 18 vil der være mulighed for at se de forskellige
værksteder og kl 18 går vi i gang med spisning. Der vil
være opstillet grill, der kan benyttes, men vi er jo
efterhånden mange, så vil man undgå ventetid, så kan en
sandwich eller lign. være en god ide.
Aftenen slutter med underholdning fra musikskolens
elever.

