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Et stort ønske:
Hvis I hører nogle tale undrende eller negativt om skolen, vil I så ikke bede dem om at
kontakte os.
For er der noget, der undrer, så endelig spørg os, så vi kan fortælle, hvorfor vi gør, som vi gør.
Ofte er det omsorg for det enkelte barn, når der tages specielle hensyn, og handler det om ens
eget barn, fortæller vi meget gerne, hvorfor vi handler, som vi gør. (Som regel er forældrene
informeret.)
Vi kan selvfølgelig ikke fortælle om andres børn eller familier.
Er der undren over samlæsning eller andet vedrørende undervisningen, forklarer vi gerne grunden,
og om vi er en eller flere lærere på i timerne.
Men negativ snak om skolen, går desværre allermest ud over børnene. De kommer i en
forfærdelig knibe, hvis de hører forældre omtale skolen negativt. Hvorfor skal de bruge så stor en
del af barndommen på skolen, hvis forældrene ikke mener, det er en god skole?
Heldigvis er der mange forældre, der kommer og spørger os, når der er noget, de er i tvivl
om, så kan vi få en dialog om tingene, og måske får vi også nye og friske input til glæde for
mange andre.
Det er meget vigtigt for børnenes trivsel, at de ved, alle voksne omkring dem, faktisk vil
deres bedste, og vi arbejder sammen om, at det skal lykkes.
Husk, I kender jeres barn allerbedst, så I kan sagtens hjælpe os med info om barnet.
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Nye T-shirts
Inden vores gymnastikopvisninger får vi lavet flotte nye T-shirts med et logo som nedenstående:

Indskrivning af elever til skoleåret 2019-20 er vi i gang med. Det er altid hyggelige dage, når de
kommende børn indskrives. Kender I nogen, der har børn, der skal i skole, så fortæl endelig om
skolen. Alle er altid velkommen til at kigge ind, både med og uden aftale.
Næste uge er en uge med megen videreuddannelse af vi ansatte. Mandag – onsdag er Betina
afsted på læsevejlederkursus. Torsdag er det Mariann og jeg, der er med til en kursusdag om
stærke fællesskaber ved Jon Kristian Lange. Rigtig mange lærere fra de kommunale skoler
deltager også. Kursusdagen afholdes på vores skole, så vi har lånt 8.klasses lokale, og de rykker i
Biologi hele dagen.
Efter vinterferien er Annelis kommet med i et forskningsprojekt, der handler om mindfulness til
elever. Emnet er ”Stressfri hverdag for børn”. Det vil ikke komme til at berøre undervisningen ret
meget, da næsten alle timer ligger efter skoletid. Dog vil hun skulle afsted enkelte skoledage. Det
hører I Nærmere om, når den tid kommer.
I den kommende uge har vi et fællesmøde mellem børnehuset, skolerne og valgmenigheden. Vi
mødes en gang om året, hvor vi hører, hvad der rør sig de forskellige steder, og vi får snakket
sammen om vores samarbejde og fælles arrangementer med foredrag og lignende.
Hvis I har ideer til en foredragsholdere, så kom endelig med det, så vi kan tage det med som
inspiration til mødet.
21.1. har vi Åbent Hus og fælles morgensang i Mariekirken.
24.1. har vi inviteret skolekredsen til en kop kaffe og en fortælling om skolen kl. 14.. Der vil
også blive tid til en sang og hyggelig snak om stort og småt.
Micro-bits
Alle vore elever fra 2.-7.kl. har arbejdet med at programmere micro-bits.
Vi var så heldige at modtage et klassesæt, så alle har kunnet arbejde med det i klasserne. De kan
sættes til blinke som et bankende hjerte, lave ”sten saks papir”, nedtælling, lysmåler og meget
andet.
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SFO
Vi har travlt med at sy “varme Gerda” i SFO. Der er meget, der skal klippes, syes og vendes. Det
kræver tålmodighed - også når man skal vente på tur. Så er det godt, at man lige kan finde på
noget andet at lave så længe: En god gang fangeleg ... “Så kalder I bare, når det er min tur” :-)
I forbindelse med vores traditionelle diskofest, så er vi gjort opmærksom på, at datoen falder
sammen med FDF lejr og Fredagssjov. En ny dato kommer ud snarest!

Bøvling Friskole – Høvsørevej 13 – 7650 Bøvlingbjerg – 9788 5253 – www.boevling-friskole.dk

