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Skoles nye bus, som jo er en bil, er lige, af det til øjeblikket oprettede navneudvalg 

navngivet: ÆBLEKASSEN.  

Det er navneudvalget man ser på billedet herunder. 

 

Som skrevet i sidste Fredagsbrev, Så er vi på udkik efter en chauffør.   

Situationen er den, at på mandag starter Julia i 5. klasse, og Maria i 8.klasse. De er 

søskende, og har begge gået på Friskolen i Strandby. Så nu er der allerede 4 elever til 

vores lille skolebil. Vi ønsker Julia og Maria velkommen her hos os, og håber I vil 



finde jer tilrette her hos os. Vi glæde os i hvert fald. Jeg skriver lige navne på 

forældre og adresser osv. i næste fredagsbrev. 

 

 

Her er den så, med logo osv. Vi mangler æblet, men det kommer på så snart vi har 

fremskaffet en bedre master. Stor tak til Jesper og Aars Peugeot/Citroen. 

 

På onsdag er der fælles forældremøde kl. 18.00-20.00.  Vi kombinerer det fælles 

med klasseforældremøder i de 3. grupper med klasselæreren. 

Først mødes vi i fællessalen, hvor bestyrelsen og skolelederen kommer med et kort 

oplæg. Der er naturligvis tid til spørgsmål derefter. Så tager man kaffen med ud i 

klasserne, hvor klasselæreren fortæller om året der kommer, og tager den aktuelle 

klassetemperatur. Derefter kaffe, og hvis nogle forældre vil bage kage til gruppen, så 

står det frit for, men er i særdeleshed velkomment. Vi slutter omkring kl.20.00. 

 

Mandag tager Anne de to 8.klasses elever, Esajas og Maria, til Blære, hvor UU-

vejledere fra kommunen vil orientere om uddannelsesvalg, uddannelsesparathed 

osv. Vi har arrangeret det sammen med de omkringliggende friskoler, for at få lidt 

volumen på.  Anne tager dem med frem og tilbage i vores nye bil, så den kommer 

ikke til at ligge på laurbærrene ret længe.  



Onsdag er vi inviteret til Vilsted skytteforening, som arrangerer skydning for 

Storemellem. Det foregår 3 onsdage, dog ikke i uge 41, hvor vi har emneuge om 

middelalderen, og uge 42, for der er efterårsferie. Vi kører selv eleverne frem og 

tilbage til Vilsted. 

 

God weekend 

Troels 

P.S  Hvis der har snaget sig flere fejl ind i teksten end normalt, så skyldes det måske, 

at jeg har tabt mine læsebriller, for dette brev er skrevet uden… 

 

 

 


