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den.

Kære forældre
Torsdag d. 6. maj påbegynder vi en ny tr adition - oprydningsdag af udendørsarealerne, hvor
alle skolens elever hjælper til - og I forældre er også
meget velkommen.
Hensigten er også at have endnu en i efteråret.
Vi vil fra 9-12 have fokus på at rydde og - og forskønne Freja Skolen udendørsarealer.
Hvis vejret tillader det, afslutter vi med fællesspisning i skolegården.
I vil snart høre nærmere fra basarudvalget om,
hvordan I kan bidrage hertil på dagen, eller andre
tidspunkter.

Der er pt. 14 før-skole børn, så i alt er der 20 fantastiske børn her i klassen.
Vi begynder at få rytmen under vingerne så vores
hverdag / uge er snart på plads, og den nuværende
klasse optræder on/of med deres sommereventyr
for før-skolen.

- Gisela

Påskefesten
Tirsdag d. 6. april var vejret godt, og alle skolens
elever var efter hovedfag samlet i skolegården.
Tidligere på dagen, til morgensang, var den mere
alvorlige side af påsken blevet forklaret i sang og
billeder, men nu var der lagt op til fællesskab gennem leg.
Klasserne blev sendt afsted på de forskellige poster,
som lå spredt ud over Freja Skolen:
Der blev trillet æg, hoppet i sækker, komponeret
sange, gennemført en mindre forhindringsbane
fyldt med legeaktiviteter - og ikke mindst prøvet
kræfter med "nedlægningen" af et æg.
Der blev begejstret gået til opgaverne, og det var
dejligt at opleve, hvordan hele skolen summede af
glade børn.
Efter de mange aktiviter var der toast til alle - og nyt
legetøj var indkøbt, så børnene havde endnu flere
gode grunde til at komme udenfor i det dejlige forårsvejr.

SFO’en
Vejret viser forår og det betyder, at jeres børn tror
det er sommer, så det er svært at holde på jakkerne,
blæsten kan stadig være rigtig kold, så I må gerne
lige tale med jeres børn om dette.
Der er jo kommet før-skole børn og det betyder også
flere børn i SFO’en, så der er ansigter I ikke rigtig
kender.

Der har været nye voksne i SFO’en de sidste dage
for at mærke efter om de - og vi – evt. ser en fremti- Kollegiet
dig kollega som tilkaldevikar, både hos os, men også
i skolen, så derfor kan vi sige velkommen til Fria,
som allerede er i fuld vigør.
Så blev vi endelig flere her i børnehaveklassen idet
Sand er kommet i vores sandkasser, så der er jubel.
før-skole børnene begyndte lige efter påske.
Glædelig forår til alle ønskes fra SFO’en.
Det er en fornøjelse at se, hvordan alle bare leger på
- Lise
kryds og tværs, og i SFO’en finder de også hinan-

Børnehaveklassen
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Farvel fra kontoret

Vi har arbejdet med:

Jeg fratræder min stilling som kommunikationsmedarbejder efter 2,5 år på Freja Skolen pr. 30/4.
Bevæggrunden for min fratrædelse er, at jeg ønsker
et andet indhold i mit arbejdsliv, og vil søge nogle
andre veje, der kan berige og udfordre mig på en
anden måde end jobbet på Freja Skolen kan muliggøre.

- Hvad er Design? Video og opgaver.
- Design og materialejagt i eget hjem.
- Design en Træhytte.
- Islygter
- Hjemmearbejdsplads.
- Hvem var Designeren Kaj Bojesen?
- Land Art.
- Ljiljana

Jeg ønsker Freja Skolen det bedste i dens virke
fremover.
- Robert

Ansættelsesudvalget
Ansættelsesudvalget er i fuld gang med at finde Roberts afløser.
Der vil dog gå ca. 4 uger, før I vil møde vores nye
administrations - og kommunikationsmedarbejder
på kontoret.
Det betyder desværre, at I må forvente længere svartider indtil da, idet Gisela og Lone kun i meget begrænset omfang har mulighed for at løse ekstra arbejdsopgaver.
Gisela kan kontaktes på leder@freja-skolen.dk og
Lone på steinerskolen@mail.dk
- Ansættelsesudvalget

Vedligeholdelsesudvalget
Kære alle
Den 6. maj holder vi oprydningsdag på skolens område. Det er i skoletiden og alle elever deltager. Men
hvis der er nogle forældre, der også har mulighed for
at deltage ville det være dejligt - der er følgende opgaver:
1. Såning af blomsterfrø langs det nye hegn der er
sat op ved Alfehaven (vi har frø).
2. Rense for papir osv. i hække.
3. Feje skolegården.
4. Oprydning i salonen.
- Vedligeholdelsesudvalget

Håndarbejde og Design
6./7. klasse og 8./9. klasse
Det har både været udfordrende og sjovt at have Håndarbejde og Design via fjernundervisning, alligevel har eleverne været gode til at sende opgaverne tilbage med nogle
rigtig fine løsninger.
Eleverne fortjener stor ros.
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