Lodtrækning
Kære alle.
Tusind tak for jeres store opbakning til vores julebazar.
Eleverne er meget stolte over, at I har taget så godt imod al
den julepynt, de har fremstillet. Der blev også solgt rigtig
mange lodsedler, som gav en god skilling til lidt ekstra
legetøj (eller hvad elevrådet nu beslutter).
Da der efter hjemsendelsen rent faktisk ikke længere er
mulighed for at købe lodsedler, har vi besluttet at afslutte
salget i aften. Dermed kan Anja og jeg trække vinderne i
morgen. Alle solgte lodder (og KUN dem) deltager i trækningen
til de mange flotte præmier, som vi har fået sponsoreret.
Hermed også igen en stor tak til alle vores sponsorer.
Jeg sender en trækningsliste ud på mail, hjemmesiden og
Facebook i løbet af i morgen. Præmierne kan hentes (evt. af
børnene) efter nytår og frem til den 31. januar 2022.

Julebazar d. 10.12. – på en
lidt alternativ måde
Fredag den 10. december inviteres alle forældre hermed til at
købe alt det flotte julestads, børnene har fremstillet i de
forgangne måneder. Desuden kan man købe lodsedler til vores
store juletombola , hvor der er mange flotte sponsorpræmier,
som 7. og 8. klasses elever har samlet ind ved byens
handelsdrivende.
Da Corona desværre ikke tillader, at vi holder julestuen som

planlagt, vil julepyntet blive præsenteret på et salgsbord i
skolegården fredag fra kl. 14-15.30, hvor vi håber, at I vil
få lyst til at komme forbi og støtte elevernes julesalg. Hele
overskuddet kommer ubeskåret børnene til gode (elevrådet er
med til at beslutte, hvad pengene skal bruges til).
Selvfølgelig kan man også betale med MobilePay (“Jul” + navn
til 22123).
I løbet af fredag formiddag vil børnene få mulighed for at
købe deres (og andres) julepynt, som koster mellem 2 og 30
kroner. Eleverne må dertil gerne tage penge med i skolen – dog
ikke ubegrænset. Vi har besluttet, at lysegule elever må købe
for højst 50 kroner, grønne elever (5./6. klasse) for højst 40
kroner, og lysegrønne elever for højst 30 kroner.
Skulle der være noget tilbage, gentager vi salget på tirsdag i
tidsrummet kl. 14-15. Lodsedler, som koster 5,- kr/styk (eller
5 for 20,- kr) kan også købes ved at skrive til
ba@aeblegaard.dk (så får børnene dem med hjem). Sidste
salgsdato er onsdag den 15.12. kl. 18.00. Lodtrækning finder
sted torsdag formiddag (videooptagelse) og børnene får dem med
hjem.

Til nisserne ;-) : Få gerne
strikketøjet frem
Torsdag den 02. december afholder Æblegård Friskole en kæmpe
julestue fra kl. 18-20.
Her vil være mulighed for at købe alle de flotte juleting,
eleverne har fremstillet i Håndværk & Design i de sidste uger.
Den en eller anden nissemor/nissefar (eller var det vores

dygtige forældre og bedsteforældre ?) har allerede haft
strikketøjet eller boremaskinen i gang og produceret
julestads, som de har sponsoreret til os, så eleverne kan
sælge dem. Tusind tak for det. MEEEEEN der er plads til flere
julelys, huer, vinduesklip, sokker, lyseholdere og hvad man
ellers kan finde på, så hold jer ikke tilbage. Vi er
taknemmelige for alt, og overskuddet går til børnene
(elevrådet er med til at bestemme).
Der vil desuden være mulighed for alle interesserede (med
tilknytning til skolen) at leje en stand, hvis man gerne vil
sælge på egen regning. Standen koster 50 kr. og kan bookes ved
at skrive til Birgit ba@aeblegaard.dk .

Så kom cyklerne …

Invitation

til

cykelløbet

“Post Danmark Rundt”
Onsdag eftermiddag (efter planen kl. 16.41) ruller det store
cykelløb “Post Danmark Rundt” gennem Adsbøl. Eleverne er i
gang med at pynte vinduer og gavle, så skolen på festlig vis
kan honorere begivenheden. Samtidig med at reklame lidt for
vores skole benytter vi lejligheden til at gøre opmærksom på,
at skolen har 26 års jubilæum i morgen.
I denne anledning vil skolen være åben for alle vores
familier, hvor man er velkommen til at heppe på cykelholdene
og “vise flag” for skolen. Vær venligst opmærksomme på, at
vejene kan være spærret kortvarigt.

Henriette – Hvem er jeg :)
Hejsa Alle sammen.
Jeg har fået den store glæde at blive en del af jeres hverdag
her på Æblegård Friskole. Det har jeg virkelig glædet mig
til.

Jeg var jo lige kort forbi før ferien for at hilse på jer
alle, men det lærer man jo ikke hinanden at kende ved. Så nu
får I lige en lille kort beskrivelse af mig.
Jeg er uddannet lærer, og kan bl.a undervise i matematik og
naturfag. Privat er jeg gift, og har snart været det i hele 20
år. Min mand og jeg har 2 piger, som jeg er sikker I kommer
til at høre meget mere om. Vi bor i Rødekro, og selvom vi bor
i et villakvarter, så omtaler vi vores hjem som “Gården”, for
jeg elsker dyr, og har lidt forskelligt til at rende rundt.
Jeg er meget spændt på at møde jer alle på mandag, og skulle I
sidde og brænde inde med et spørgsmål eller to om hvilken
tosset snegl jeg er, så svarer jeg gerne…
Pas godt på jer selv til vi ses mandag.
Henriette

Tak

for

en

hyggelig

fællesspisning i Lysegul
Desværre nået Anja og jeg ikke at komme tilbage fra
sportspladsen til en fælles afslutning, derfor kommer vores
“sidste ord” på denne vej.
Vi vil gerne sige mange, mange tak for jeres opbakning,
tålmodighed og tillid igennem hele Corona året. Vi har fået
overvældende mange positive og opmuntrende mails fra jer
dejlige forældre året igennem – det betyder virkelig meget for
os og har varmet os i denne ”kolde” tid. Året har været barsk,
men jeg tænker, at vi alle sammen i fællesskab har klaret det
meget godt – ikke mindst i sammenligning med mange andre
skoler.
Så endnu engang mange, mange tak for jeres samarbejde og
støtte.

Skema for uge 25
Her kommer skemaet for dette skoleårs sidste uge

Skema – uge 24
Her kommer skemaet for den kommende uge.
Husk, at det er på torsdag, vi holder sommerafslutning.
Tilmelding til Anja (aw@aeblegaard.dk) eller Birgit
(ba@aeblegaard.dk) senest tirsdag, d. 15. juni.

Skema for uge 23 – Lysegul
Her kommer den kommende uges skema, hvor Else har klasse i
nogle timer, da Birgit blandt andet skal ud som censor i
engelsk.

