Bækskov, 12. august 2019

Kære Rynkeby Friskoles forældrekreds

Håber I alle har haft en god sommerferie og har fået nydt det gode vejr.
Jeg nød at se vores dejlige friskole summe af liv på den første skoledag.
I den forbindelse vil jeg på bestyrelsens vegne, byde jer alle velkommen tilbage efter ferien - og
især velkommen til de nye forældre og jeres børn. Vi håber, at I falder godt til på vores dejlige lille
friskole.
Vi er en aktiv bestyrelse på en lille friskole, hvor vi er afhængige af, at vi løfter i flok. Derfor håber
vi selvfølgelig, at vi ser et ligeså talstærkt fremmøde til vores arbejdslørdag den 14. september kl.
9.00 som ved sidste arbejdslørdag 😊
Der er julemarked den 1. december, og vi er ved at planlægge, hvordan markedet skal forløbe. Vi
holder et planlægningsmøde den 15. august kl. 19.30 (max. 2 timer). Skulle der være nogle, som
ønsker at hjælpe til, er I mere end velkomne til at komme til mødet, såvel nye forældre som
’gamle’ forældre. Skulle I have kendskab til nogle, som ønsker at have en stand på julemarkedet,
er prisen henholdsvis kr. 75,- for et enkeltbord og kr. 150,- for et dobbeltbord. Det er
undertegnede, som kan kontaktes i forbindelse med dette.
Ved at deltage i disse arrangementer igennem skoleåret, lærer vi forældre hinanden bedre at
kende, og dermed bliver det nemmere for os at løse eventuelle konflikter mellem vores børn. Som
Rasmus nævnte på den første skoledag, smitter en sammentømret forældregruppe i høj grad af på
børnenes trivsel i skolen.
Hvis der er noget, I er i tvivl om, eller som undrer jer, er døren altid åben ovre på kontoret ved
Rasmus. Ellers er I velkomne til at kontakte mig på e-mail: monahumlegaard@outlook.dk eller
telefonnummer: 60 64 84 76. Jeg er gerne ude på friskolen ca. 3 gange om ugen i et par timer.

På bestyrelsens vegne,
Venlig hilsen
Formand, Mona Humlegaard.

