
HAASTRUP FRISKOLE
Børnehave og Vuggestue

Nyhedsbrevet ”FREDAG”
- til alle hjem og skolekredsen!

Fredag d.8/3-2019

Henrik
I anledning af kvindernes kampdag spillede en mandlig trio op til fredagssange af og om 
kvinder. Trioen hed ”Mit hjerte er et hvilehjem for kvinder”. De dukker op igen på tirsdag, 
hvor alle er velkommen til sangaften kl 19, hvor borgmester Hans Stavnsager kigger forbi og 
motiverer 10 sange. Trioen hedder nok noget andet på tirsdag.
Ugen på skolen har været god. Der er en god omgangstone, der læres og væres og i dag var vi 
alle på Enghaveskolen og se deres musical om Alice i Eventyrland. 

Kommende arrangementer
Tirsdag d. 12/3 Musikalsk sangaften 19-20:30
Tirsdag d. 26/3 Generalforsamling på skolen kl 17:30

Børnehave og Vuggestue
En vild start på ugen. Vi var så heldige, at få et rådyr mandag morgen, som Inges morfar kom
og tog indvoldene ud af. Spændende oplevelse for børnene. Rådyret har hængt i et af vores 
træer for at mørne, til stor glæde for mange børn fra både børnehave og skole. Nu er det 
slagtet og lagt på frost, så vi kan smage det til vores sommerfest.
Børnehavegruppen har arbejdet videre med deres kunst og girafbillederne hænger nu flot og 
pynter på stuen. De har også arbejdet med malerier, talt om billederne og selv malet på de 
gamle malerier. Boblerne har klippet vintergækker og erantis. Vile øver sig i at gå i børnehave
og har været her alene for første gang i dag. Vuggestuebørnene har nydt udelivet og Alex øver 
sig i at gå i vuggestue og at lære dansk.
I går havde vi kontrol fra fødevarestyrelsen og fik endnu en smiley.

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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