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Henrik
”Dansktoppens Jukeboxband” spillede op til fredagssang med både Himmelhunden , Hjerter af honning og
mange flere. Vi er også kommet godt i gang med krea og havde i dag vores 3. filosofi time, hvor 
retfærdighed blev snakket igennem. Et udsagn fra grp.3 ” Hvis der er nogle, der har behov for mere 
omsorg end andre, er det retfærdigt, at de får det”. 
Der er også begyndt nye elever på skolen. Natali i grp.3 og Josefine i grp. 4. Velkommen til dem.
Vi er  så småt kommet i gang med skolens nye bærbare computere og projektorer. Det er en fornøjelse og 
motiverende for både lærere og elever, at have noget der virker. Både skole og børnehave har haft besøg af 
journalist fra friskolebladet. Husk at downloade appen ”MAGASINET FRISKOLEN” til jeres 
smartphones, tablets, Androids , det er gratis og her kan ifølge med i friskolelivet i hele Danmark og med 
fokus på vores lille sted i kommende nummer.

Haastrup Børnehave og Vuggestue
En anderledes uge, der har budt på mange spændende udfordringer. Mandag var vi uden vand hele 
formiddagen, så børnehavegrp. Gik i Passeren. Spændende at skulle på skolen og lege med nyt legetøj. 
Bestemt en mulighed vi vil benytte os af igen. Vuggestuen og Boblerne nød roen i børnehaven og arbejdede 
med sproglig opmærksomhed, som har været emnet for ugens aktivitet i alle grupper.
Vi har haft besøg af Morten Reil  fra Friskolebladet og er meget spændte på den kommende artikel.
Onsdag var vi uden vand igen, hvilket vi ikke lige var forberedt på. Det gav anledning til snak om andre 
lande, hvor de må hente beskidt vand ved floden, som de også drikker. Sofia og Kaya har været på besøg. 
Kaya begynder i vuggestuen på mandag og Sofia i børnehavegrp. til februar.
Storegrp. Har været sammen en enkelt gang i denne uge og arbejdet med små lette skoleopgaver.
Vi har også holdt Tidlig SFO samtaler og alle 5 er nu klar til at begynde i tidlig SFO til april.

Kommende arrangementer
Uge 4 Mandag d.21/1 indskrivningsmøde kl 17-18
Uge 6 Sprogemneuge mødetid 8:15 – 13:30.
Uge 7 Vinterferie.

Indskrivning
Skolen og Børnehave/vuggestue er åben for indskrivning, så spred det gode budskab om en lille friskole 
med stort fællesskab. Kig forbi til kaffe, rundvisning og indskrivning!

Rigtig god weekend
Mvh.
Henrik
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