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Kære forældre

Så er det blevet tid til årets sidste skoleinfo. Denne gang om dimission og skolefest, sidste
skoledag, Fristedets åbning i ferien, rengøringsfredagen d. 11. august, første skoledag efter
ferien, ansøgning om fripladstilskud, friskolehåndbog og tilmelding til natløb ved
kulturnatten.

Dimission, skolefest og sidste skoledag

Torsdag d. 22.juni kl. 17.00 er der dimission for årets afgangselever. Klokken 19.00 er alle
inviteret til årets skolefest. Dimission og skolefest holdes i år igen om torsdagen. Til
skolefesten skal alle familier medbringe en kage til ”det store kagebord”. Jeg tror ikke jeg
er den eneste der glæder mig

Skolefesten slutter ca. 21.30, hvor der er brug for jeres hjælp til at rydde det meste op. Da
de mindste af den grund kommer sent i seng, starter sidste skoledag først kl. 9.00 – her er
der selvfølgelig mulighed for pasning på skolen fra 8.00‐9.00 ligesom sidste år.

Sidste skoledag slutter kl. 13.00.

Fristedets åbningstider skoleferien

Efter forældrenes ønske har Fristedet valgt at holde åbent i uge 26 +27 og 32. Det betyder
at Fristedet efter ferien åbner ugen før skolen starter. Mandag til torsdag er der åbent fra
6.30 – 17.00 og fredag fra 6.30 – 16.00.

Rengøringslørdag

Der er rengøringsfredag d. 11. august. Vi mødes kl. 16.00, og klør på indtil vi er færdige.
Husk dagen tæller som en hel arbejdslørdag.

Første skoledag efter ferien
Første skoledag efter ferien er mandag d. 14. august. Skoledagen starter kl. 9.00 i
morgensamling og slutter kl. 13.00



Ansøgning om fripladstilskud

I lighed med tidligere år er der mulighed for at søge om tilskud til skolepengene. Pengene
kommer fra fordelingssekretariatet, og de fordeles efter deres fordelingsnøgle. Det
betyder at man i år skal have en husstandsindkomst på under 362.000 kr. for at komme i
betragtning. Der kan søges om tilskud til både skole og SFO. (Skemaerne kan hentes på
kontoret).

Deadline for ansøgningerne er 1. september 2017.

Friskolehåndbogen
Vi er allerede så småt begyndt at samle ind til næste års friskolehåndbog. Er der sket
ændringer i adresse, mail, telefonnumre mm. skal en ny seddel udfyldes. Nye billeder
sendes til Pia på adressen: friskolekontor@tandslet.dk
Alle oplysninger mm. skal være hos Pia på kontoret senest fredag d. 25. august for at de
kan komme med i håndbogen.

Tilmelding til natløb ved kulturnatten

Vi gentager sidste års succes med natløbet i forbindelse med kulturnatten. Vi håber endnu
flere vil deltage, og som sidste år er der gratis trøjer til alle der deltager på skolens hold. I
den forbindelse, søger vi også efter sponsorer. Tandslet Friskole vil som sidste år have
deres egen stand på slotskajen, så her er der også mulighed for at byde ind som frivillig
hjælper.

Tilmeldingssedler til natløbet er tidligere udsendt på mail. Disse skal være retur på
kontoret senest d. 23. juni.

Tilbage er der kun at sige tak for det gode samarbejde omkring skolen i det indeværende år
og ønske alle en god sommerferie, når vi kommer der til.

Hilsen

Rasmus


