Kære forældre og elever!
Lige lidt blandet info fra kontoret på en smuk efterårsdag:
Først og fremmest tak til alle for en særdeles vellykket lejrskole. Det var en meget fin
oplevelse at se, hvordan alle var med til at gøre det til nogle gode dage sammen. Selvfølgelig
stødte vi ind i en smule sygdom, hjemve og hvad man ellers kan forvente, når alle er
hjemmefra, men der var god energi og positiv vilje hele vejen igennem fra alle deltagere!
Alle hjælpere til Langeskov Kræmmermarked har fået en kuvert med hjem i dag med info om
standplads, mødetidspunkt etc. I skal selv købe billetter ved indgangen, da de ikke kan købes
online på forhånd. Skolen vil efterfølgende refundere jeres udgifter. For opklarende
spørgsmål bedes I henvende jer til Maia 51 66 66 73 eller Dorthe 31 68 26 30. Vi takker
mange gange de forældre, der giver en hjælpende hånd med ved arrangementet!
Husk også at melde tilbage til kontoret omkring jeres deltagelse til arbejdslørdagen i næste
weekend, d. 1. oktober fra 9.00 – 13.00. Vi sætter stor pris på opbakningen!
Lidt nyt omkring A-klassens skema; Jean har flyttet 6. lektion fra torsdag til mandag i stedet.
Således har eleverne fra og med næste uge fri kl. 13.50 om mandagen og 13.05 om torsdagen.
SFO-tiderne følger naturligvis det nye skema.
Joas Morthorst er fra på mandag ny praktikant i vores SFO. Han er med både om morgenen og
eftermiddagen mandag, tirsdag og onsdag indtil juleferien. Joas har selv gået på Rynkeby
Friskole indtil 2013, så derfor er det også et gensyn med kendte rammer. Vi håber I vil tage
rigtig godt imod Joas.
Energikrisen betyder bl.a. at Spar-købmanden først åbner kl. 10.00 i hverdagene. Det er derfor
ikke muligt at eleverne kan købe ind på vej til skole længere. Husk derfor på, at de skal have
mad med hjemmefra hver dag, da de som udgangspunkt ikke må forlade skolen i løbet af
skoledagen.
Da skolen bliver opvarmet af naturgas, kan vi også se frem til en markant højere regning på
gas – og el for den sags skyld. Det ser ikke ud til at true vores eksistens, men det er rigtig
mange penge, det drejer sig om. Derfor vil vi gerne opfordre til at eleverne har fornuftigt tøj
på, så det er rart at være inde, selvom vi holder temperaturen på ca. 19 g. på skolen. Vi vil
spare, hvor vi kan og er i gang med overvejelser på bestyrelsesplan omkring alternative
energikilder til skolen.
God weekend til jer alle!
Efterårshilsner fra alle på Rynkeby Friskole
-Rasmus
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