Uge 24 ₪ ₪ ₪ 2018
Skoleåret lakker mod enden og hermed sidste nyhedsbrev inden ferien.
Her er lidt info om afsluttende fester, arrangementer og forældrearbejdet.
Vi byder også hjertelig velkommen til Freja Skolens nye lærere:
Simone – som skal være lærer i den kommende 2. klasse
Jeanette – som skal være lærer i den kommende 1. klasse
Pernille – som også fremover skal varetage undervisning i matematik.
Kollegiet glæder sig meget til det fremtidige samarbejde.
Vi siger også farvel til Anna som har været klasselærer i 1. klasse i år og takker for godt
samarbejde.

Sommerfest
Skolen inviterer til sommerfest torsdag den 21. juni 2018 16.00-19.00.
Programmet er:
16.00-16.15 Velkomst i salen
Fællessang - Og det var en skærsommerdag
16.15-17.10 Elevoptræden i salen
17.10-17.20 Vidnesbyrd 7./8. klasse
17.30-19.00 Skovtur på tæpper på skolens græsplæner

Vi beder jer alle om at medbringe madkurv, drikkevarer, service og
tæpper til eget behov.
Skolen sørger for hjemmelavet hyldeblomstsaft og jordbærlagkage.
Husk at tage årets hæfter, malerier, kunst, mm. med hjem.
VEL MØDT! Lærerkollegiet

1

Sidste skoledag
De største elever (5.kl. - 8.kl.) medbringer en ret til fælles morgenbord i overetagen.
Alle klasserne ryddes, så de er klar til sommerferiens arbejde.
Kl.10:30 mødes vi i gården og vandkampen begynder. Baljer og spande bliver fyldt med vand, og
på parkourbanen/plænen foran flagstangen kan alle med hang til vandkamp muntre sig.
Beholdere, drikkedunke eller plastflasker er velkomne - IKKE vandpistoler eller vandgeværer.
HUSK skiftetøj og håndklæde.
Skoledagen slutter kl. 12.00

Sidste nyt fra børnehaveklassen
Så er skoleåret på sidste udkald og jeg vil gerne sige tak for lån af jeres skønne unger.
Nogle af jer kan måske huske mine ord at når vi kommer til maj måned så fortæller jeres børns
adfærd mig at de er skoleklar, og det har de råbt til mig længe.
Vi har haft besøg af deres nye lærer Jeanette et par gange og jeg glæder mig til at samarbejde
med hende.
Håber i alle får en dejlig sommer og vender tilbage med fornyet energi og glæde.
Kh. Lise

Nye lærere på Freja Skolen
Jeg hedder Jeanette Dedichen. Jeg skal være klasselærer i kommende 1.kl.
Jeg bor i Herlev med min mand Sten og vores 2 drenge Benjamin på 21 og David på 16 og vores
hund Bella.
Jeg har haft min gang på Michaelskolen som forældre siden 2002 og har været aktiv i
bestyrelsen og er pt. med i skoleforeningen.
Jeg er uddannet steinerlærer fra Sofia Seminariet på Vidar Skolen i Gentofte for 3 år siden og har
siden haft en drøm om at undervise i Steinerskolen.
Jeg er desuden uddannet sygeplejerske og har arbejdet som sådan i 22 år.
Jeg glæder mig rigtig meget til at møde jer alle sammen.
Venlig hilsen
Jeanette.
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Jeg hedder Simone Justesen.
En kort fortælling om hvordan jeg fandt vej til jer på Freja Skolen.
I 2010 færdiggjorde jeg gymnasiet og tænkte at det var på tide med et eventyr, og jeg besluttede
mig derfor at flytte til Norge.
Kort tid efter min ankomst til Norge fik jeg job som lærer på Hurum Steinerskole, hvor jeg for
første gang blev introduceret for ”the Steiner way”. Her arbejdede jeg som engelsklærer i 9. og
10. klasse samtidig med at jeg var assistent på mellemtrinnet og pædagog i skolens SFO.
Efter et par år på skolen skiftede jeg lærerjobbet ud med en stilling som pædagog assistent i den
tilhørende børnehave. Her arbejdede jeg et års tid og var hovedsagelig i vuggestuen.
Efter 3 (eventyrlige) år i Norge besluttede jeg det på tide at skifte de bølgende fjelde ud med de
flade grønne marker og vende tilbage til Danmark.
Jeg fik tilbudt et vikariat på Vidar skolen, hvor jeg arbejdede et par måneder på mellemtrinnet.
Jeg startede på Sophia seminariet, men måtte desværre falde fra, da der ikke var tid til både
seminariet og den almindelige læreruddannelse.
Jeg færdiggjorde min bachelor i februar 2018, og glæder mig nu rigtigt meget til at komme
tilbage til mit Steiner bagland. Ligeledes er jeg frem til at genoptage mit studie på Sophia
seminariet, og selvfølgelig blive en del af fællesskabet på Freja Skolen

SFO og skolebus
SFO’en er åben i uge 26, 27 og uge 31.
Åbningstiden er kl. 7-17
For at benytte SFO i de nævnte uger skal man være tilmeldt.
I løbet af sommeren er der masser af vandlege og det er nødvendigt med skiftetøj og -sko.
Skolebussen kører ikke i de ovennævnte uger.

Første skoledag i det nye år
Børnehaveklasse onsdag 1. august 2018 kl. 8.40-12.55
2.-9. klasse onsdag 8. august 2018 kl. 8.40-13.15
1. klasse torsdag 9. august 2018 kl. 10.00-12.00
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Nyt gulv i underetagen
Den store vedligeholdelsesopgave på skolens bygninger i år er gulvet i underetagen som skal
have nyt linoleum.

Nyt om forældrearbejde
Kære forældre
Der er kommet en vigtig ændring til årsplanen: Arbejdsugen i sommerferien bliver i år i uge 31,
altså fra den 30. juli til den 5. august. Opgaverne er ved at blive planlagt, og vi håber at se jer alle.
Bedste hilsner
Kollegiet

Kommende skoleårs kalender
Årskalenderen for næste skoleår er lige på trapperne og kommer ud til jer på mail inden 1. Juli.

Alle ønskes en dejlig sommer og på gensyn i august.
SFO, pedel og kollegie.
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