
HAASTRUP FRISKOLE
Børnehave og Vuggestue

Nyhedsbrevet ”FREDAG”
- til alle hjem og skolekredsen!

Fredag d.22/2-2019

Henrik

Duoen ”Nørt” spillede til fredagssang med forårstema, samba og skrål. 
Ugen har været god og vi har haft fornøjelsen af vores tilsynsførende Jesper, der nu er i gang med at
skrive sin rapport, så den er klar til generalforsamling d. 26/3. 
Vi har også haft tilsyn fra undervisningsministeriet, der er i gang med tematisk tilsyn på de prøve- 
og karakterfri skoler, for at sikre at vi står mål med folkeskolen. Jeg kan som stolt skoleleder 
fortælle, at de var meget imponerede over vores måde at lave skole på, hvor kompetente lærerne er, 
hvor fine vores bygninger er og at eleverne trives og lærer det de skal.

Kommende arrangementer
Uge 13 Generalforsamling på skolen. 19:00 – 21:00
29/3 Pædagogisk dag for både pædagogisk personale i skole og børnehave/vuggestue.
Uge 14 og 15  Musical emneuger med forestillinger i uge 15 og hjælp til sceneopsætning torsdag i 
uge 14.

Børnehave og Vuggestue

Velkommen til to nye voksne. Kirstine pædagogmedhjælper og er primært på Boblerne og i 
vuggestuen. Kathrine er pædagog og er tilknyttet børnehavegruppen. De er så småt ved at lære 
børnene, rutiner og rytmer at kende. 

I denne uge har alle grupper arbejdet med kunst. Børnehavegruppen har lavet kaniner af træ de har 
fundet i Byparken. De står nu og pynter ved vores indgangsparti. I Byparken blev der også kigget 
efter brunbjørne, men desværre så de dem ikke, selvom de kunne høre de var der. Boblerne og 
Vuggestuen har lavet ræve ud af pressede blade. De er hængt op og kan nydes, hvis I skulle få lyst 
til at komme forbi.Vi nyder det fine forårsvejr og bruger det meste af dagen ude,Fredag i næste uge 
kommer der to nye børn. Vile starter i Boblerne og Alexandru starter i vuggestuen. 

Indskrivning
Skolen 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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