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Sneen kom, og den forsvandt lige så hurtigt igen, men det skal man ikke lade sig gå
på af. Vi fortsætter den gode leg, tror jeg de her drenge tænker, og rucher
fornøjeligt ned ad bakke, nu bare uden kælk og sne.

Denne uge har været uden Jakob- bare rolig- han er rask- og kommer fra på mandag
igen, men det har betydet nogle omrokeringer i skolen. Jeg har været lidt vikar her
og der, men lærerne har været gode til at finde løsninger, så eleverne ikke har
oplevet hultimer og tidligt fri.
Desuden har lærerne også været gode til at finde på noget, der kunne gennemføres
med en lærer mindre. Heldigvis har vi fra den gamle skole arvet nogle meget dygtige
skak elever-og det rette udstyr:

Alle elever deltog, og det foregik som de rigtig professionelle!
Vi har haft besøg af Thea Hald, som har været tilknyttet Lille Mellem i en uges
praktikforløb, men det har nok været lidt mærkeligt, når praktiklæreren ikke var på
skolen. Håber du alligevel har fået noget ud af dagene, Thea.
I næste uge får vi besøg af Mathilde, som går på Farsø skole, og som gerne vil være
på besøg i 5.klasse en uge. Velkommen til dig.
En lille bøn fra Børnehuset til rengøringsholdene: Det kan godt være lidt
uhensigtsmæssigt, hvis rengøringsholdene har deres børn med til rengøring fredag
eftermiddag, og de børn smutter ned i børnehuset. Det kan være svært at nå de
opgaver, der skal ordnes, hvis der er for mange børn ”udefra”. Derfor opfordrer vi
rengøringsholdene til, hvis de starter før kl.16.00 om fredagen, at starte i
skoledelen, så børnehuset kan lukke ned for weekenden i god ro og orden.
Det er meget fint, at rengøringsholdene tager deres børn med, det ser vi gerne.
D. 15 februar indkalder bestyrelsen og personalet fra Friskolen og Børnehuset til et
fyraftensmøde for alle forældre. Det starter kl.16.45-18.00.
Bestyrelsen og personalet vil orientere om hvor vi er lige nu-hvad er der sket siden
start-hvad vil der ske fremadrettet. Der vil være kaffe på kanden, brød tager man
selv med.
God weekend
Troels

