
HAASTRUP FRISKOLE
Nyhedsbrevet ”FREDAG”

- til alle hjem og skolekredsen!

Fredag d.1/3-2019

Henrik

Foråret presser sig på og det føles godt og med masser af aktivitet udenfor. 
”De grå Eminencer” spillede op til fredagssang, som afslutning på en ellers  meget stille uge, hvor 
8-10 klasse har været i praktik, grp.3 har besøgt Faaborg arrest ifm kulturel rygsæk og i dag er grp. 
1 hos Lea til hygge og overnatning. Vi andre har holdt fanen højt på skolen imens. Skolen har fået 
en airtrack(oppustelig springmadras), så nu kan vi springe ud, sammen med foråret. Det bliver 
spændende, for både skolen og idrætsforeningen, at se hvad den kan bruges til.

Nyt!!!!!

Skolekredsen består af forældre på skolen og andre interesserede, der gerne vil bakke op om skolen.
Som noget nyt, vil vi gerne lave en række skolekreds arrangementer, hvor alle er velkommen til at 
bruge et par timer i hyggeligt selskab. Første arrangement er en musikalsk sangaften, hvor 
borgmester Hans Stavnsager kigger forbi og motiverer 10 fællessange til musikalsk ledsagelse af 
lille trio. Kom og støt op, syng med og meld dig eventuelt ind i skolekredsen, hvis du ikke allerede 
er det. 

Kommende arrangementer

11/3  9:00-9:45 Musikskolens turne kommer forbi Haastrup Friskole.
11/3  19:00 Mio min Mio for de tilmeldte børn og voksne. Odeons teatersal i Odense.
12/3  Musikalsk sangaften 19:00-20:30– skolekreds arrangement for alle interesserede og 
sangglade.
26/3  Generalforsamling på skolen. Sæt allerede kryds i kalenderen nu!!!!

Børnehave og Vuggestue

I denne uge har vi holdt afslutning for 3 voksne. Lisette, Eydvør og Anne-Marie. Vi ønsker dem 
held og lykke med det nye de skal i gang med. Kathrine og Kirstine er så småt ved at falde til og vi 
glæder os til samarbejdet. 

Vi har nydt det skønne vejr i denne uge og de fleste dage har børnehavegruppen været ude hele 
dagen. De har arbejdet med ecolinefarver og har lavet de flotteste girafbilleder. Vuggestuen har 
lavet en flot uro, som børnene kan kigge fra barnevognen. 

Velkommen til Vile og Alexandru der havde første dag i børnehaven og vuggestuen i dag. De havde 
begge en kort dag, hvor de lige var forbi med deres forældre. Vi glæder os til at lære de to drenge og
deres familie bedre at kende. 



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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