
                                                                                                Juni 2017        

                              Til forældrene i Friskolen. 

Som lovet i det sidste fredagsbrev får I hermed en sommerhilsen ang. det kommende skoleår 17/18:                                                                                                                                                               

Først vil vi nævne, at det nu er faldet helt på plads mht. ansættelse af klasselærer til den kommende bh.kl..    

Vi har ansat Charlotte Roth, som bor i Gram. Charlotte er 49 år, og hun er både uddannet som pædagog og 

lærer, og hun har især arbejdet med indskolingen. – Vi byder Charlotte hjertelig velkommen til Branderup 

Friskole. 

Første skoledag er søndag, den 6. august - kl. 10.00 – ca. 13.45, hvor vi alle begynder i morgensangssalen, 

inden eleverne samles i klasserne - (kaffe/the til forældrene).                                                                                             

Ca. kl. 11.30 er der frikvarter til børnene, og på det tidspunkt skal forældrene mødes i klasserne til et kort 

forældremøde.                                                                                                                                                                        

Ca. kl. 12.15 er grillen blevet klar, og bestyrelsen vil igen i år stå for frokosten i form af grillmad, der kan 

købes:                                                                                                                                                                                  

Pris:  Børn: 25 kr.   Voksne: 40 kr.  Max. 150 kr. pr. familie.   -   Drikkevarer kan købes.                                                                                                                                                                           

Det er selvfølgelig også muligt selv at tage madkurv med.                                                                                                   

Dagen slutter med fællesaktiviteter for alle i hallen.                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Busserne kører ikke denne dag.                                           

                                                 ______________________ 

SFO-en åbner mandag, den 31. juli ’17, og SFO-tiderne i det kommende skoleår er flg.:                                  

Mellem Kl. 6.15 – 7.15 kan børnene afleveres i Børnehuset, - fra kl. 7.15 – 8.00 åbner SFO-en på Friskolen og 

igen om eftermiddagen fra kl. 13.15 – 16.30, - fredag kl. 13.45 – 16.00. 

            _____________________  

Vedlagt følger en busplan, en betalingsoversigt og børnenes møde- og sluttider.                                                                     

Hvis der er spørgsmål ang. busserne, så vil både Ingelise og Lone være til stede 1. skoledag og svare på evt. 

tvivlsspørgsmål. 

          _______________________ 

I vil meget hurtigt i det nye skoleår få en arrangementskalender og ferieplan - (bliver også lagt ud på 

hjemmesiden), - men vi vil allerede nu gøre opmærksom på skoleårets første forældremøder:                                             

Bh.kl.: torsdag, den 24. august kl. 19.00,     -   1. – 2. kl.: onsdag, den 30. august kl. 19.00,     -                                                                               

3. - 4. kl.: tirsdag, den 12. september kl. 19.00,    -    5. – 6. kl.: torsdag, den 21. september kl. 19.00,  -                               

7. – 8. kl.: torsdag, den 28. september kl. 19.00.                                                                                                                             

Hytteturen for alle er torsdag og fredag, den 7. – 8. september.                                                      

            _______________________ 

Med ønsket om en fortsat god sommer og glædeligt gensyn til både nye og gamle elever/forældre sender vi de 

bedste hilsner fra os alle på Branderup Friskole. 

                                                                                Joan Emiliussen    -   Lisbeth Østergaard 



 

 


