Stausø d. 27. august 2018
Kære skolekreds
Så fik vi startet et nyt skoleår. Både børnehaven og skolen er kommet godt i gang igen efter
sommerferien. 15 børn er startet i børnehaven, og der er et par nye børn på vej. I skolen er der
startet 82 børn fra begynder til 9. klasse. Samlet set er her ca. det samme børnetal som sidste år.
Blandt det faste personale er der også sket ændringer. I skolen har vi taget afsked med Kamilla og
Lene. I stedet er Martin og Rasmus kommet til. De er præsenteret tidligere i nyhedsbreve, så hvis I
har lyst til at læse mere om dem kan I følge dette link: Nyhedsbreve
I den kommende uge drager alle skolens elever på lejrskole
Begynderklassen til 5. klasse tager til Fur. 6. - 7. klasse tager til Als og 8. - 9. klasse tager til
Barcelona. Det bliver spændende. Vi ser alle frem til nogle anderledes dage og masser af gode
oplevelser.
Skoleåret er planlagt. På mange måder ligner det en ”plejer”. Fagfordybelse, fællesuge,
gymnastik- og sundhedsuge står i kalenderen, som I kan se ved at følge dette link: Kalender
Men dette skoleår er også noget særligt, for...
hip hip hurra! som tiden går
20 år er gået siden en engageret forældre- og bedsteforældreflok nægtede at lade den gamle
skole i Stausø lukke, som politikerne dengang ønskede det. I stedet gik man sammen og skabte en
friskole, hvor rigtig mange børn og unge har haft deres skolegang. Siden kom børnehave og hal til.
I dag kan børnene starte umiddelbart inden de fylder 3 år og fortsætte til de aflægger folkeskolens
prøve efter 9. klasse.
Vi fejrer 20-års jubilæet lørdag d. 15. september med to forskellige arrangementer, hvor alle
venner af skolen er velkomne. Til jubilæumsfesten forventer vi, at rigtig mange af skolens børn,
forældre, bedsteforældre og lokale vil komme og fejre begivenheden med os. Bondeballet er
åbent for alle, der er med på et godt bal med god mad, musikalsk underholdning og måske en
dans.
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Jubilæumsfest for alle fra 10.00-15.00
Program
10.00
Velkomst
Der tages fællesbillede
10.30
Cykelsponsorløb
11.30
Aktiviteter og boder
13.00
Tryllekunstneren Nicklas Berg tryller
13.45
Underholdning
15.00
Festpladsen lukker.

Bestil billet til Bondeballet senest 7. september!
Bondebal 18.30 – 01.00
Festmiddag – lækker menu fra Henne Kro
Musik: ”Diskotek Blue Star” & ”Interstate 24”
Deltagelse i bondeballet kræver billet til 250 kr. pr. person. Billetten fås ved at sende mail til
tilmeld@bfri.dk eller ved at betale til MobilePay 29856. Skriv venligst fuld navn ved indbetaling i
beskedfeltet.
I er hjertelig velkomne til at deltage både dag og aften eller en af stederne.

Med venlig hilsen
Frands Bruun
Skoleleder
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