Tandslet d. 14. august 2017
Kære forældre i Udgård
Så er vi i gang efter en dejlig sommerferie, og vi har glædet os til at tage imod
elever – nye såvel som gamle, og vi ser frem til et nyt og spændende skoleår med
alt, hvad det byder på!
Vores fokus i dette skoleår vil være på GLÆDE: glæden ved at lære noget –
glæden ved at gå i Udgård – glæden ved at gå på Tandslet Friskole. Dette fokus vil
gennemsyre hele skoleåret og især første skoleuge. Vi har planlagt en masse
glædelige aktiviteter, som gerne skulle give os en god start og samle klassen.
På torsdag (d. 17. august) tager vi eleverne med på cykeltur til Sønderborg, hvor vi
skal være aktive sammen på forskellige måder. Derfor skal alle medbringe cykel, cykelhjelm, drikkedunk og
madpakke til en aktiv dag. Alle skal mødes omklædt til sportstøj – klar til afgang kl. 8.00! Efter aktiviteterne
samles eleverne et (hemmeligt) sted, hvor der kan bruges lidt penge (max 100). Derefter cykler vi til Friskoven,
hvor vi skal overnatte – forventet ankomst ca. 16.
Vi vil gerne invitere alle jer forældre til en hyggelig aften fra kl. 17 – 21 sammen med eleverne og lærerne i
Friskoven. Hver familie bedes medbringe mad til sammenskudsgilde (og drikkevarer til egen familie). Medbring
venligst selv service og bestik, så aftenen kan bruges på andet end opvask – der er nemlig planlagt sjove
aktiviteter for alle. I bedes også medbringe jeres barns bagage (sovepose, liggeunderlag, skiftetøj, toiletsager
m.m.). Hvis I er forhindrede i at deltage, bedes bagage og mad afleveret på skolen om morgenen, og så sørger vi
for transport af det til friskoven (Marianne har bil med).
Vi håber på en fornøjelig aften, som slutter omkring kl. 21. Derefter hygger vi og går til ro ca. kl. 23. Fredag
spiser vi fælles morgenmad (20 kr pr barn) og derefter gør vi rent i Friskoven og på skolen – og regner med at
kunne give børnene fri senest ved 11-tiden.
HUSK –





Til turen: sportstøj (og evt. skiftetøj), cykel, cykelhjelm, drikkedunk, madpakke, lidt penge, mobiltelefon
Pakkes hjemmefra: sovepose, liggeunderlag, toiletsager, skiftetøj, nattøj, varmt tøj til aftenen
Medbringe til sammenskudsgilde: mad til fællesbordet, drikkevarer, service, bestik
20 kr til morgenmad overføres til Mariannes mobilepay: 22 45 41 95 senest onsdag d. 16. august.

VI GLÆDER OS!
Kærlige hilsner fra Trine, Martin og Marianne

PS.
Fremover vil vi lægge forældrebreve på klassens hjemmeside på www.tandsletfriskole.dk – og vi vil gerne sende
en fælles-sms, når der er nyt brev fra os. Derfor vil vi gerne bede om mobilnr., som denne sms ønskes sendt til.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Navn på elev: _____________________________________________
Mobil til far: ___________________________________ Mobil til mor: __________________________________

