hr og fru vinter

Så kom vinteren endelig til Danmark. Det vil vi udnytte i den
kommende uge med megen aktiviteter udenfor. Derfor husk det
varme tøj.

Nødpasning
Godt nytår.

Husk tilbage melding på nødpasning uanset om I har behov for
pasning eller ej så skal der skrives til Cl@aeblegaard.dk
eller på 22 19 10 26.

Julefrokost
Husk og melde ind hvad i tager med til julefrokost enten på
mail cl@aeblegaard.dk eller i sfo.

God weekenden hilsen SFO personalet.

Julefrokost
Vi holder d 17 december julefrokost i SFO´en. Vi vil i gerne
medbringer en eller flere ting.

Og husk ALT SKAL være købt og indpakket fra butikken.

Husk og giv besked om hvad i tager med enten til personalet
eller på mail cl@aeblegaard.dk

Stryhns Leverpostej stor pakke
Spegepølse
Spegepølse
Sardel
Makrel på dåse
Makrel på dåse
Bakke med min 10 æg
Bakke med min 10 æg
Remulade
Mayonaise
Ristet løg
2 Agurker
Et glas rødbeder

En bakke kærgården
En bakke hamberyg
En pakke hamberyg
Et glas karrysild i bidder
Mild ost
Mild ost
Tuc kiks 3 pakke
Valgfri kiks
Små frikadeller 20 stk
Små frikadeller 20 stk
Franskbrød
Franskbrød
Rugbrød min 30 skiver
Rugbrød min skiver
Pålægschokolade lys
Pålægschokolade mørk
Pølser min 30 stk
Være kreativ.

Hilsen SFO-personalet

Julefrokost.
Vi flytter lidt rundt på tingene i næste uge også. Julefilm
vil blive om onsdage og julefrokost er om torsdagen i stedet
for….

Og Julebingo er i morgen i onsdag d 9 december. Huske en lille
pakke

Julebingo
Hej forældre på torsdag skulle vi have have julebingo det er
flyttet imorgen onsdag d 9 december.

Hvert barn må gerne komme med en lille premie

God dag til jer alle

… den hemmelige tid :-)
Efter emneugerne vil vi så småt gå i gang med at lave
julegaver i Håndværk og Design. Til dette har vi dog brug for
lidt hjælp. Hvis i har gamle aviser (ikke blade) og nogle
syltetøjsglas til overs, ville det være rigtig dejligt, hvis i
ville sende dem med jeres barn i skole i denne eller næste
uge. På forhånd mange tak.

Dagene op til jul
Det er idag sidste tilmelding til d 21, 22 og 23 december om i
har brug for pasning.
Der er sendt mail ud om at børnene har fået en seddel med hjem
om i har brug for pasning de dage. Modtager jeg ikke en seddel
bliver det noteret som i ikke har brug for pasning.
I

kan

enten

aflevere

sedlen

eller

sende

mail

til

cl@aeblegard.dk
SFO-personalet

Et nyt ansigt på skolen
I de næste 6 uger har vi fornøjelsen af at have en praktikant
på skolen. Marie er lærerstuderende og vil være med i 3.-9.
klasse, især i Håndværk & Design, engelsk og dansk. Her kommer
en lille hilsen fra Marie:

Kære Forældre

Mit navn er Marie, jeg er lærerstuderende og har i den
forbindelse fået lov til at afholde min praktik på Æblegård
Friskole. Det har jeg glædet mig meget til og vil være på
skolen fra d. 19 oktober til d. 27 november, hvor jeg primært
vil undervise på mellemtrinet og i udskolingen i fagene Dansk,
Engelsk og Billedkunst. Dog vil jeg stadig vil være en del af
hverdagen på skolen for alle elever.

Hvis I måtte have eventuelle spørgsmål til mig eller bare
gerne vil sige hej, er I altid velkomne til at finde mig på
skolen (selvfølgelig i det omfang coronareglerne tillader
det), eller tage kontakt til skolen gennem jeres sædvanlige
kanaler.

Jeg glæder mig til at undervise jeres børn og lære dem at
kende.

Venlig Hilsen

Marie Madsen

Praktikant

Fredag d. 9. oktober
Skolernes motionsdag :)

(:

I morgen fredag d. 9. oktober, har vi som mange andre skoler
motionsdag. Så husk tøj du kan bevæge dig i og tøj efter
vejret, da alle aktiviteterne er udenfor. På Æblegård Friskole
gør vi det på følgende måde.

Motionsdag

Fredag d. 9 .oktober 2020

kl. 8.30 – 13.00

Arrangeret af Elevrådet

Løb (45
1.
2.
God dag til min)(Gåturs aktivitet Sportsplads
aktivitet Multibane
alle
ruten)Frida,
RundboldDitte B,
FodboldMartin, Joey
Izabela
Bothilde
8.30- 9.30

Blå

Lysegrøn /Grøn

Lysegul/gul

9.30-10.30

Lysegrøn/
Grøn

Lysegul/gul

Blå

Blå

Lysegrøn/Grøn

Oprydning

Oprydning

10.30-11.30 Lysegul/Gul
11.30-12-00
12-00-12.30

Oprydning
Madpakker i
egne klasser

12.30-13-00

Præmieoverrækkelse i skolegården
af elevrådet

Rigtig god efterårsferie

