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  Nyhedsbrevet ”FREDAG”                                                                                              fredag d. 03/12-2021 

- til alle hjem og skolekredsen! 

Henrik 

Det blev så ugen, hvor vi fik sagt pænt farvel, på gensyn og tak til Ellen, som både har været forælder, sfo- og 

børnehavepersonale gennem de sidste 30 år. Hun har gjort et kæmpe stykke arbejde og tilmed også et leveret et 

stort frivilligt engagement fx i loppeudvalget. Det kan vi ikke takke nok for. 

Fem til 1/2 vil det være personale fra børnehaven, der står for morgen- og eftermiddagssfo, sammen med 

Marianne.  

Ellers er december kommet godt i gang med julestemning og børn og voksne i nissehuer og med lidt nissedrilleri 

i grupperne. Frem mod julefesten øver grp.1 og 2 et julestykke, og grp. 4 og 5 har projektopgave om fællesskab 

og verdensmål. Grp.3 har emneuge, hvor de dykker ned i forskellige aspekter vedrørende jul. 

Der har desværre været en udbredt misforståelse omkring sms-ordning ifm. med fredagsrengøring.Der er ikke 

en sms-ordning, men jeg har alligevel brugt tid hver fredag på at minde om rengøring! Vi har fredagsrengøring 

for børnenes og personalets skyld, så de kan møde en ren skole mandag morgen. Når forældre glemmer, eller 

springer over, bliver der ikke gjort rent, med mindre Flemming gør det og så skubber han sine øvrige opgaver 

foran sig og det mener jeg ikke vi kan byde ham. Det er vigtigt at huske, ikke mindst i disse coronatider, hvor der 

er ekstra fokus på rengøring. Hvis der skulle være nogen med dårlig samvittighed eller rengøringskløe, mangler 

der nogen til at tage område 3 på fredag d. 10/12. 

Haastrup Børnehave og Vuggestue 

Så blev det endelig første december og vores ”Husnisser” Gerda og Julius er kommet på besøg. De har 

allerede besøgt de første børn og lavet en masse ballade. Leverpostejen i køleskabet fik nissehue på, 

toiletpapir på trappen, Gerda stak af da hun var med et af børnene i Zoo. Godt vi har så søde og skønne 

børn, når vores nisser er så frække.  

Vi har lavet julepynt til vinduerne, træet har fået lys på og alle børn har lavet de fineste juledekorationer, 

med pynt fra det de har været ude at samle i Byparken. Onsdag morgen kom der endelig sne og 

bobslæderne blev fundet frem. De store jublede, de yngste så til og mærkede på det underlige, kolde, hvide 

sne. 

Vi har øvet Lucia sange til morgensang og sammen med gruppe 1. Nu glæder vi os til at gå Lucia i kirken den 

12.december og til morgensang og på plejehjemmet den 13.dec. 

I denne uge har vi fået to nye børn, som begge har/har haft søskende i skolen/børnehaven. Velkommen til 

Alfred og Carl i Boblergruppen. Vi glæder os til at lære jer og jeres familie rigtigt at kende.  

Det var også uge hvor det blev Ellens sidste dag. Ellen havde reception på skolen, sidst på eftermiddagen, 

men vi lavede også en lille afslutning for hende nede hos os. Ellen fik lov til at bestemme, hvilke 



morgensange vi skulle synge, hun fik tale og gaver af både børn og voksne. Jeg er sikker på, at både børn og 

voksne i Børnehaven, Vuggestuen og på skolen, vil komme til at savne hende.  

 

Coronanyt 

Der kommer mere og mere pres ift. corona og mulige restriktioner. Vi har ikke været ramt, men det er der flere 

skoler i kommunen, der er. Vi fastholder indtil videre vores julefest d. 16/12, dog med den ”stramning” at alle 

udefrakommende skal vise coronapas ved ankomst. 

Der er også kommet krav om mundbind i offentlig transport og det indfører vi også fra mandag morgen. Elever 

fra 12 år og op, skal derfor medbringe mundbind. 

På vegne af kommunen vil jeg hermed opfordre til at blive vaccineret mod corona. Alternativt anbefales testning 

2 gange ugentligt og i kan finde teststederne på kommunens hjemmeside. Det anbefales fra 12 år og opefter! 

Indlæg 

Tak for responsen på min forespørgsel omkring fredagsbrev og nyhedsstrøm. Vi fortsætter nyhedsstrømmen på 

de forskellige platforme og der er stadig plads til forældreindlæg her i dette afsnit😊 

 

Kommende arrangementer til kalenderen 
12/12 Lucia i kirken 16:30. 

13/12 Lucia på skolen 8:30 og Steensvang. 

16/12 Julefest på skolen kl.17:00. 

 

Indskrivning 

Skolen og Børnehave/vuggestue er åben for indskrivning til venteliste, så spred det gode budskab om en lille 

friskole med stort fællesskab. Kig forbi til kaffe, rundvisning og indskrivning. 

Rigtig god weekend 

 Mvh.  

Henrik 

Haastrup Friskole. Bygaden14. 

5600 Faaborg.  

Skoleleder: 62681494/81826618 kontor: 62681495 e-mail: skole.leder@5662.dk Hjemmeside: www. 

haastrupfriskole.dk 



 

Vores mooncars er blevet serviceret og repareret for 10.000 kr. på Loppekassen regning. De bliver nu brugt 

flittigt i skolegården. Tak til Loppekassen og en stille bøn om at nye energiske forældre vil overtage vores årlige 

loppemarked😊 

 

 



                                                                                                                            

 


