Berlin – dag 1
Efter en lang bustur, i en meget varm bus, kom vi godt og
sikkert til Berlin, og fik fundet vores hostel.
Udover check in på hostel, har vi her til aften været på en
byvandring, med temaet street art. Jeg er sikker på, at den
byvandring har givet os alle viden, som vil gavne os på resten
af turen, når vi kommer rundt i byen og oplever den store
mængde af street art, der er i byen.
Humøret er højt, men alle er trætte her til aften. Men mon
ikke vi alle igen er klar til at indtage byen i morgen.
Her kommer der et par enkelte billeder fra dagen.

Vi er ankommet på hotellet :)
Efter en hyggelig bustur er vi nu inkvarteret på hotellet. 25
grader og høj sol – hvad kan man ønske mere ?!

Køreplan
Kære Alle.
Vi har forsøgt at stykke en kørerplan sammen. Hvis der er
behov for ændringer, skal I være velkommen til at bytte
internt. Telefonnumre på alle findes i forældrenes mappe her
på brugersiden.
Til Flensborg:

Hjem fra Flensborg

Pakkeliste
Eleverne har lavet deres eget foreslag til en pakkeliste:
Pas
Blå sygesikringskort
Kuffert til alle ens ting
Tøj
Tandbørste
Tandpasta
praktiske sko
Jakke
Madpakke til mandag
Euro/kreditkort
Telefon
Høretelefoner
Det hæfte vi fik i skolen
Penalhus
Telefon oplader
Power bank
Evt. kort / brætspil
Paraply til regnvejr
Turtaske
Pung/mavetaske
Regntøj
Medicin
Snacks
Kort
Drikkedunk
Toilettaske
Godt humør
vabelplaster
stikdåse

Sønderborg Ungdomsskole
Kære forældre i Æblegård Friskoles 7., 8. og 9. klasse.
Her følger information fra Ung- domsskolen i Sønderborg:
Forældrebrev til ny sæson 2019-2020 (klik på teksten)
Du finder Ungdomsskolens program via linket her:
https://issuu.com/trykpartner/docs/ungdomsskolen_program_201920_web?e=1159082/70821531
Rigtig god fornøjelse :o)

HUSK
friskoleaftenen
torsdag

på

Vi glæder os til at se jer til Friskoleaftenen med
efterfølgende forældreaften på torsdag fra kl. 18.30-20.30.

Ket(t)wurst og hygge
I går var der tid til lidt udendørs- & bålhygge for Lysegul &
Gul, da vi skulle prøve den Østtyske version af Fransk Hotdog
– Ket(t)wurst.

Her kommer der lidt billeder af eleverne.

Velkommen tilbage & lidt om
studietur.

Så er første skoledag overstået, og det var rigtig dejligt at
se alle, både nye som gamle elever. I løbet af sommeren er vi
nemlig blevet et par stykker ekstra. I 9. årgang har vi fået
Marcus & Amanda, og i 7. årgang er Benjamin på besøg.
Denne uge
I denne uge (uge 33) kommer skemaet primært til at være fyldt
med forberedelser til vores studietur. Der er dog et par
undtagelser:
Torsdag morgen har alle idræt kl. 8.45 – 10.30 sammen med
Martin.
Torsdag eftermiddag, kl. 15.00 – 16.00, er det kun Gul og Anja
der har timer.
Fredag middag, kl. 13.00 – 14.00, er det igen kun Gul og Anja
der har timer.

Kørsel til & fra Flensborg
På mandag, når vi skal afsted til Berlin, skal vi med bussen
fra Flensborg Banegård kl. 7.20. Derfor vil vi gerne mødes ved
hovedindgangen kl. 7.00. For at ikke alle skal køre turen
derned vil vi foreslå, at vil arrangere samkørsel. Derfor vil
vi gerne høre, hvem der har mulighed for at køre mandag
morgen. Vi laver fælles afgang fra skolen kl. 6.30 (med mindre
andet aftales indbyrdes mellem dem der kører sammen).
Torsdag kommer vi, efter planen, tilbage til Flensborg
Banegård kl. 21.15 (hvis trafikken holder). Også her foreslår
vi samkørsel. Så derfor vil vi også gerne høre, hvem der har
mulighed for at hente i Flensborg.
Giv gerne besked til enten Birgit (ba@aeblegaard.dk) eller
Anja (aw@aeblegaard.dk)
Værelsesfordeling i Berlin
Vi har fået værelses størrelserne fra det hostel vi skal bo
på. Fordelingen af elever bliver således:

Vi lægger løbende materiale op, og ellers glæder vi os til at
se jer til Friskoleaften, hvor vi har mulighed for at give de
sidste detaljer inden turen.

God dag til alle.
Birgit & Anja

Skema for 2019-2020
Så er sommerferien lige straks slut, og jeg glæder mig meget
til at I alle kommer tilbage i skole!
For en god ordens skyld får I lige det komme skoleårs skema
her:

AW – Anja Bang Wolf
BA – Birgit Aupke
MO – Martin Odmand Jørgensen
Jeg håber at alle små rettelser er faldet på plads i skemaet,
og skulle der dukke noget op, så skal der nok blive lagt et

nyt ud hurtigst muligt.
Nyd nu resten af ferien, og så ses vi på mandag.
Kh. Anja

Friskoleaften den 15.08.2019
Hermed lige en lille reminder til Friskoleaftenen på torsdag i
næste uge kl. 18.30 – 20.30, hvor der vil blive givet mange
vigtige informationer angående det nye skoleår. Den første del
af aftenen vil være fælles i gymnastiksalen, hvorefter man går
i klasserne for at diskutere gruppe-relaterede emner, fx
studieturen i lysegul/gul eller ny klasselærer i grøn.

Husk, at der er mødepligt for alle familier,
så informationerne kan nå hurtigt rundt til alle.

