fredag den 4. januar 2019

Månedsbrev for Asgård
Kære forældre
Så er vi igang igen efter juleferien. December er altid en utrolig travl måned. Både på
skolen, men helt sikkert også for alle hjem. Den var faktisk så travl, at jeg helt glemte at
sende jer et månedsbrev. Men nu er det januar, og vi kan skrue lidt ned for travlheden
igen. Selvom der dog også er en del på programmet den næste tid, men mere om det
senere.
Julen forløb nogenlunde som sædvanligt her på Rødding Friskole. Der blev pyntet op over
det hele, og der blev rigtig julehygget. Der blev også produceret en masse fine julegaver,
som jeg går ud fra, nu står og pynter rundt omkring i de små hjem :-) Vi sluttede af med en
fantastisk julefrokost, som Anita lavede til os. Det var som sædvanligt en rigtig dejlig måde
at gå på ferie på. Jeg håber, I alle har nydt ferien rundt omkring. Det lyder i hvert fald til, at
alle børn har haft en rigtig god jul.
Lidt om den næste tid. I næste uge tager vi en tur på skøjtebanen i Skive. Det er altid en
dag, ungerne glæder sig rigtigt meget til. I år er ingen undtagelse. Jeg glæder mig også
ekstra i år, da jeg ikke kunne komme med sidste år. Så på torsdag bruger vi det meste af
dagen på isen.
Tirsdag den 15. januar har vi forældresamtaler, hvor vi selvfølgelig håber på at se jer alle,
både børn og voksne. Tiderne for samtaler skulle gerne være sendt ud til jer. Kan I slet
ikke få det til at passe med jeres tid, så sig lige til. Så kan vi måske rykke rundt på noget.
Uge 4 sker der ikke noget ud over det sædvanlige, men i uge 5 begynder vi så småt på
årets revy. Vi starter med at være et par dage på musikskolen i Skive, hvor vi gerne skulle
lære lidt, der kan bruges i revyen. Det er noget, vi ikke har prøvet før, så det bliver
spændende. Så er der ellers fuld tryk på revyarbejde i uge 6, og efter en forhåbentlig
fantastisk forestilling går vi på vinterferie i uge 7. Og så er vi jo allerede midt i februar. Så
tiden kommer til at gå stærkt her de næste par måneder.
Flere har givet udtryk for, at de er interesserede i et infomøde omkring Alkalær-systemet.
Det kunne jo desværre ikke lade sig gøre at holde det inden jul, som vi ellers havde håbet
på. Men det bliver stadig til noget. Men pga. alt det, der er på programmet den næste tid,
kan det godt være, det først bliver efter vinterferien. I vil høre nærmere omkring dette
senere.
Vi skal også byde velkommen til en ny elev i denne måned. Pelle, som er William og
Annabells lillebror, begynder i førskole. Han kommer hver torsdag fremover, hvor han vil
følge undervisningen her i Asgård. Vi glæder os til, at han skal begynde, og jeg håber, alle
vil tage godt imod ham. Det har de egentlig allerede gjort, da han jo har den fordel, at han
stort set kender os alle i forvejen. Så han skal nok hurtigt falde til.
Den nye kageordning er også klar, og den vil være vedhæftet denne mail.
Med venlig hilsen
Claus Gori
Rødding Friskole

