
                                                                19. august 2016 

 

I dag har ”Lusepatruljen” været her, og det gik rigtig fint og hurtigt, - TAK for hjælpen! -  Der blev 

fundet lus/æg, og jeg har ringet til de forældre, hvis børn det drejer sig om, og vi har aftalt det 

videre forløb. – Ellers ser vi tiden an, - men I vil selvfølgelig igen få besked, når vi næste gang får 

besøg af lusepatruljen her i løbet af efteråret. 

   ______________________ 

Så har vi heldigvis også nogle vågne forældre blandt os, og det betyder, at I får en ny ferieplan i 

dag!  - Jeg har desværre fået sat uge 41 til efterårsferie, - MEN det er altså uge 42, som vi plejer. 

Desuden har jeg på arrangementskalenderen sat den sidste skoledag i skoleåret til at være den 24. 

juni, men det er altså fredag, den 23. juni. – Så skulle det gerne være på plads.  

   ______________________ 

5. – 6. kl. & 7. – 8. kl. til Tønder Festival: Fredag, den 26. august skal 5.-6.-7.-8. kl. til Tønder 

Festival, hvor vi er inviteret til skolekoncert. Det er et dansk/tysk samarbejde og Tønder Festivalen, 

der gør det muligt for klasserne at komme ud at høre lidt musik.                                                             

På programmet er: Folk Baltica Ensemble, Jakob Dinesen, Hudson Taylor (se evt. mere om musikken: 

www.tf.dk.)                                                                                                                                             

Vi kører kl. 8.30 sammen med Ingelise i den store bus. – Husk tøj til vejret (solcreme/gummistøvler). 

Lommepenge 50 kr.. – Madpakke + drikkedunk.                                                                                         

Vi er på Friskolen igen ved 13-tiden, derefter er der almindelig afslutning.                 Mette & Sanne                                                                              

   ______________________ 

På torsdag den 25. august har Tina inviteret til forældremøde i BH.-klassen kl. 19.00 – Husk at 

melde til eller fra på intra. 

   ______________________ 

På mandag den 22. august holder forældreudvalget deres første udvalgsmøde kl. 19.00. – Samme dag 

kommer Sundhedsplejersken på besøg i 8. kl. mellem kl. 9 – 12. 

   ______________________ 

Fra Støtteforeningen er jeg blevet bedt om at gøre jer opmærksom på, at det er muligt at få sig en 

stand til julefesten den 4. december i Aktivcenteret, hvis I har noget, I vil sælge, eller noget I vil 

vise frem (en hobby eller lign.) – I kan henvende jer til Støtteforeningen eller Kontoret på Friskolen. 

 

God weekend til jer alle. 

     Hilsen       Branderup Friskole 

http://www.tf.dk/

