Ugebrev 5.9.2014

- det skal være sjovt at gå i skole

Ugen der gik
Denne uge er det de seneste dages oplevelser, som vi vil fortælle lidt om. Torsdag startede med
”Landsbyen synger” fælles morgensang for alle, der har lyst til at starte dagen sammen med os på
skolen.
Skolefotografen Laila kom helt fra Odense, og hun arbejdede meget koncentreret hele dagen. Op til flere
gange fortalte hun, hvor dejlig en skole dette er, hvor rolige og ustressede børnene var, hvor dejlig en
stemning, der var på skolen og pænt og rent der var. Laila kommer rundt på rigtig mange skoler, og det er
ikke alle steder, at der f.eks. er vand og sæbe på toiletterne – så det vi tager som en selvfølge her, er ikke
en selvfølge alle steder.
Mellemteam var i Ansager for at spille håndbold, og det var en
meget god oplevelse – se omtalen af ”Håndboldkaravanens besøg”:
http://ansager.info/id/1957/haandboldkaravanen-besogte-skovlundansager-hallen. Eleverne cyklede til Ansager.

HUSK Skolemesterskabet i fodbold fredag den 12. september
- Mød op i idrætstøj (ikke fodboldstøvler) – og tøj til at være
ude i en hel dag.
- Drikkedunk og evt. penge til at købe lidt mad for derud
Der er et gratis stk. frugt til alle børn og gratis te/kaffe.
Som forælder kan man deltage i dagen på to måder:
1) Vi skal dømme ca. 10 kampe á 10 minutter, og vil gerne invitere forældre til at deltage/hjælpe til med
denne opgave. For at dømme en kamp skal man ikke være professionel, men det kan Karsten og Tenna
fortælle mere om.
2) Vi skal passe godt på vores egne elever, hjælpe dem med at være på de rigtige baner til tiden, hente
frugt med dem, spise og heppe på dem – og til det er forældre velkomne som hjælpere og deltagere.
Vil man gerne hjælpe, skal man henvende sig til Karsten. Man kan ringe besked til skolen, skrive til ham på
intra eller sende en skriftlig besked med sit barn i skole.

LYSFEST
Lørdag den 20. september (efterårsjævndøgn) kl. 19.00-22.00 holdes der lysfest i Tambours Have. Denne
aften er haven fyldt med levende lys overalt. Vi fra Skovlund Friskole er inviteret til at deltage i
arrangementet med lidt hekse- og troldedans. Susanne vil bidrage med en uhyggelig fortælling. Varde
Musikskole vil også deltage med forskellige indslag. Det kan blive en dejlig aften (hvis vejret er med os).
Kom og vær med.

Invitation til modeshow (den 9. oktober kl. 19) er vedhæftet – arr. Støtteforeningen

Med ønsket om en weekend
Jette Bech Mathiesen

