Nyt fra bestyrelsen Tandslet Friskole Oktober 2017
Opstart efter sommerferien
Efter en god lang sommerferie er der nu fuld gang i hverdagen på skolen igen. Aug. og Sept. har
blandt andet budt på klasse uge, hvor børnene er blevet udfordret og styrket i de nye klasser og
årgange, samt historieprojekt som i år har været om ”dansk oldtid. Aktuelt arbejdes der med
naturprojekt, hvor eleverne har fokus på miljøet, og hvordan vi alle kan være med til at gøre dette
mere bæredygtigt .
123 elever startede op efter sommerferien her i blandt enkelte nye elever. Dejligt at opleve
hvordan nye elever samt 3 nye lærer er faldet til, og er med til at give en positiv hverdag på
skolen.
Afholdte arrangementer
Traditionen tro afholdte Friskolens Venner årets ”loppemarked” den første weekend i Sept.. En
kæmpe stor tak til Friskolens Venner samt alle der hjalp til før, under og efter loppemarkedet.
Fantastisk at opleve.
Efter sidste års succes valgte vi igen i år, at være repræsenteret med en flot stand på havnefronten
ved den årlige kulturnat i Sønderborg. Der var mulighed for forskellige aktiviteter/lege samt at se
og høre om hverdagen på friskolen. Dejligt at opleve at så mange kiggede forbi og var nysgerrige
og interesserede i vores skole. Imponerende hvor mange der trak i de ”flotte gule trøjer” og
spurtede igennem nattens løb. Skolen var repræsenteret med 83 løbere som satte synlige ”spor” i
nattens gader, på podiet og på avisens billeder. Tak til alle sponsorene til vores ”gule trøjer” samt
til forfriskninger i standen. Tak til alle der var med til at gøre det til en kanon aften. 
Kommende arrangementer
I November måned afholdes der ”Friskolernes dag” d. 2.11.2017 og der bliver i den forbindelse
holdt ”Åben skole” fra kl. 15-19 hvor alle der har lyst og interesse er velkommen til at komme og
se og høre om skolen. Der vil ligeledes være fællesspisning kl. 18 hvor det er Midgaard´s eleverne
der står for madlavningen. Har du selv eller kender nogen, der har interesse i evt. kommen
skolegang så kom – der er få pladser på enkelte af årgangene 
Der arbejdes aktuelt på, at vi igen i år får mulighed for, at inviterer til et spændende foredrag med
en anerkendt foredragsholder i Januar måned – så hold øje med opslag.
Ønsker alle et forhåbentligt lunt og farverigt efterår.
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