
Refsvindinge Friskole den 30. august 2017


Skolenyhederne




Kære alle sammen 

Vi er allerede godt inde i det nye skoleår og er 
kommet rigtig godt i gang. Det er rart se alle de 
vante ansigter, (som alle synes at sidde på lidt 
højere kroppe) og ikke mindst dejligt at se den 
nye børnehaveklasse, som allerede færdes 
hjemmevant på skolen med nysgerrigheden 
lysende ud af sig.

7.-9. klasse lagde vanen tro ud med en tredages 
introtur til Davinde. Til tider en våd fornøjelse, 
men ikke desto mindre rigtig god til at ryste 
eleverne sammen og give dem et godt afsæt for 
det kommende år i overbygningen. Imens havde 
børnehaveklasse til 6. klasse fagdage og 
mulighed for at fordybe sig i emner, der kan være 
svære at nå til hverdag.

 

Fra årets start ridser jeg lige et par ting op, som 
der erfaringsmæssigt kommer spørgsmål til:


Ved fravær: Hvis jeres børn er syge eller af anden grund fraværende fra 
skolen, skal vi høre om det. Frem til kl. 8.00 tager SFO imod besked på 
tlf. 6533 1245, efter 8.00 ringes til skolens hovednummer, 6533 1229. 
Alternativt kan mailes til kontor@refsvindingefriskole.dk.

Hvis ikke vi ved, hvorfor et barn er fraværende til morgensang, ringer vi 
hjem for at sikre os, at alt er okay. Husk, at hvis et barn er væk mere 
end én dag, går vi ud fra, at det har samme årsag som dagen før. I de 
tilfælde ringer vi ikke hjem. Man behøver altså ikke meddele anden 
sygedag, men må gerne.

Ved planlagt fravær mere end to dage – f.eks. ferier uden for ferierne – 
skal det aftales med Kasper. Ellers er det med klasselæreren. Og husk, 
at vi gerne vil høre det fra jer forældre.


Kalender 

September: 
2. 	 Skoleudflugt

4. 	 8. kl. Erhvervsintro

4. 	 17.00-19.00 Forældremøde 3. kl.

7. 	 17.00-19.00 Forældremøde 4.A og 5. kl.,

7. 	 19.00-21.00 Forældremøde 9. kl.

11. 	 7. kl. Bornholm, 8. kl. Kbh. (hele ugen)

11. 	 9. kl. Praktik (hele ugen)

11. 	 17.00-19.00 Forældremøde 2. kl.

13.	 17.00-19.00 Forældremøde i 4.B 

14. 	 17.00-19.00 Forældremøde 6. kl.

19. 	 6. 1t. for Anne 6/9 7. kl. Atletikdag

21. 	 Bestyrelsesmøde

25. 	 Fokusdag 

27. 	 Fællesspisning i overbygningen

27. 	 Forældresamtaler 4.A

28. 	 Forældresamtaler 2. kl.

30. 	 Arbejdsdag

Oktober: 
2. 	 Forældresamtaler 2. kl.

3. 	 Forældresamtaler 4.A

4. 	 Forældresamtaler 8. kl.

5.	 Forældresamtaler 8. kl.

9. 	 9. kl. London (hele ugen)

9. 	 Bh. kl.-8. kl. Emneuge (man-tors)

12. 	 17.00 Møde for alle klasserepræsentanter

13. 	 Bh.kl.-8. kl. Motionsdag

24. 	 Forældresamtaler 5. kl. og 6. kl.

25. 	 Bestyrelsesmøde

26. 	 8.-9. kl. Uddannelsesmesse

26. 	 Forældresamtaler 1. kl.

31. 	 Forældresamtaler 5. kl. og 6. kl.


mailto:kontor@refsvindingefriskole.dk


 

Morgen-SFO: 
Skolen åbner 7.30. Møder børnene før da, skal de tilmeldes morgen-SFO. Børn, der jævnligt 
kommer 10-15-20 minutter før 7.30, synes ikke det er sjovt at skulle være ’usynlige’ frem til skolen 
åbner. Og siden skolen til syvende og sidst har ansvaret for børnene fra det tidspunkt, de møder, 
er det vanskeligt at forsvare, at man ikke også skal betale herfor.

Har man en sjælden gang (1-2 gange om måneden) behov for at komme før 7.30, så lader det sig 
nok gøre, men aftal det lige på forhånd med SFO’en.


Husk også, at I til børn fra 4. klasse og op har mulighed for at købe et 10-turs klippekort, der også 
gælder morgen-SFO. Klippekortet købes ved henvendelse til Ketty.


SFO-lukketid: Der er fart på i SFO’en. Så når klokken bliver 16.30, vil personalet gerne kunne gå 
hjem. Kom gerne fem minutter før lukketid, så børnene kan komme af sted på en god måde.

Og skulle du være fanget i en kø eller lignende, så ring lige i forvejen og varsko SFO – ingen 
bryder sig om at føle sig taget for givet 😉 .

 

Velkommen (tilbage) alle sammen til et godt skoleår på Refsvindinge Friskole. Og husk 
skoleudflugten på lørdag d. 2. september.

 

Kasper 
  

 Nyt fra bestyrelsen 

Så er vi igang efter sommerferien. 
Tak til de forældre der mødte op til mini-arbejdsdag den sidste søndag i ferien. Der var plads til 
flere, men vi fik ordnet de opgaver, der var. Det skyldes ikke mindst de forældre der både i og 
udenfor ferierene bla. slår græsset og klipper hækken, så skolen altid ser pæn ud, tak for jeres 
store og vigtige indsats.

Vi afventer i øjeblikket den kommende finanslov, og hvilken betydning den får for friskolerne. Det er 
altid spændende og ikke til at forudse resultatet af.

Lørdag d. 2. september har vi den årlige skoleudflugt for hele skolen. En altid hyggelig tur hvor 
børnene og forældrene er sammen på tværs af klasser. Man skal ikke undervurdere effekten af 
bla. skoleudflugt og de øvrige arrangementer, der er på skolen. De bidrager i høj grad til trivslen 
blandt børnene, da sammenhold og kendskabet til hinanden styrkes. 

Vi vil også bede jer om at sætte lørdag d. 30. september af til en af årets to arbejdsdage. Disse 
dage er altid hyggelige og produktive. Dejligt at se børn og forældre sammen om at bygge nyt, 
male, pudse vinduer, lave mad og alt muligt andet. Altsammen til stor gavn for alle både på det 
personlige og økonomiske plan. 

Bestyrelsen ønsker alle børn og voksne på Refsvindinge Friskole et rigtig godt og udbytterigt 
skoleår med masser af trivsel, læring og sammenhold.

På bestyrelsens vegne

Peter Seiersen
 




! !  

Elkedler 
Hvis I hjemme har en elkedel stående, som I ikke længere bruger, men som stadig virker, så 
aftager vi meget gerne her på skolen, da vi bl.a. i forbindelse med arrangementer har brug for flere 
til kaffebrygning.

Ketty


Janne søger… 
 

Jeg søger stofrester til brug i et kommende valghold for 7.-9. klasse. Vi skal designe tøj ud fra ”Zero 
Waste”-princippet og har i den sammenhæng brug for jeres stofrester, helst i Jersey (strækstof). I kan 
her se eksempler på, hvordan man kan sy tøj sammen vha. stofrester.

Hvis der er nogle, der ligger inde med mønstre på t-shirts, nederdele og kjoler (gerne i teenage-
størrelse), som vi gerne må låne (jeg vil love, der bliver passet godt på dem), vil vi blive meget glade 
for at kunne låne disse også.

 

Med venlig hilsen 

Janne 

GYMNASTIK PÅ SKOLEN.  

Så er sommeren ved at være forbi, og det er igen tid til at opstart af gymnastik. 

SPILOPPERNE: for børn mellem ca 1,5 til 4 år, hvor forældrene deltager. Vi træner onsdage fra kl 
16.45-17.45 med opstart i uge 37. 

Trænere: Ulla jørgensen og Mia Enøe Christensen 

Pris pr gang 15 kr.


Nyt: MEGA SPILOPPERNE: for børn fra ca. 4 år til og med 0.kl., uden forældre deltagelse. Vi træner 
tirsdage fra kl 16.45-17.45.

Opstart i uge 38. 

Trænere: Mia Enøe Christensen og tre 7. klasse elever ( Josefine, Christine og Janick) 

Pris pr. gang 20 kr. 


Vi glæder os til at se en masse glade børn til nogle aktive og sjove timer. 

Ved spørgsmål kan jeg kontaktes på tlf 29286445. 


Mvh 

Mia



Bliv natteravn – informationsmøde 

De kendte gule jakker med lommerne fulde af bolsjer ses aldrig på gaden i Nyborgs natteliv. Men 
nu vil Natteravnene forsøge at etablere en lokalforening i Nyborg, for når Natteravnene er til stede, 
så skaber det tryghed i nattelivet og forebygger kriminalitet blandt de unge.

Kom til informationsmøde og hør mere om Natteravnene og find ud af, hvordan du bliver frivillig.

Første informationsmøde er den 14.09.17, kl. 19.00-21.00 i Frivilligcenter Nyborg.

Andet informationsmøde er den 05.10.17, kl. 19.00-21.00 i Frivilligcenter Nyborg.

 


� 


Kalender for SFO september 


Storebørnshygge er for 3. kl. og op-efter. Der vil være forskellige aktiviteter. Børnene må lave 
næsten lige, hvad de har lyst til. De må spille iPad spil, som er til +9 år. Vi har sløjdlokalet, når det 
er ledigt. Vi er i formning/håndarbejde, så der vil også være mulighed for at spille bordtennis, og vi 
har bolde og bat. 


Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Uge 35 1. sept.

Uge 36  
(4. - 8.)

Udedag Storebørns-
hygge

Uge 37 
(11. - 15.)

Udedag Disco12.20 - 
14.30

Storebørns-
hygge

Uge 38 
(18. - 22.)

Udedag Gåtur for dem 
der har lyst

Storebørns-
hygge

Uge 39 
(25. - 29.)

Udedag Storebørns-
hygge

https://frivilligcenter-nyborg.dk/om-os/kontakt-os/
https://frivilligcenter-nyborg.dk/om-os/kontakt-os/

