31.aug.-2.sep.
3. sep.
5.sep.
6.sep.
9.sep.
12.+13.sep.
14.-16.sep.
19.sep.
26.-30.sep.
6.okt.
10.-13.okt
14.okt.
Uge 42
25.okt.
+1.+3.+10.nov.
2.+8.nov.
2.nov.
3.+10.nov.
10.+17.nov.
15.nov.
17.+24.nov.
23.-25.nov.
28.nov.+5.+8.dec.

4.kl. på Ærø + 6.kl. på Vigelsø
Ren lørdag udsættes
Fagtemadag 0.-6.kl. kl. 8-13
samt valgfag på tværs af 7.-9.kl. (variabelt tidsrum)
8.kl. Skills på Dalum Landbrugsskole
Verdens Bedste Morgen
SKOLEFOTO
5.kl. på lejr i Kerteminde
Fagtemadag 0.-6.kl. kl. 8-13
samt valgfag på tværs af 7.-9.kl. (variabelt tidsrum)
9.kl. i Paris
Skolehjemsamtaler 7.kl.
Grønt Flag. Aktivuge med emnet ”Transport”
Motionsdag kl. 8-11.45
Efterårsferie. Børnehaven holder åben
Hjemmebesøg 1.kl.
Skolehjemsamtaler 0.kl.
7.kl. konfirmationsforberedelse
Skolehjemsamtaler 4.kl.
Skolehjemsamtaler 8.kl.
8.kl. uddannelsesmesse
Skolehjemsamtaler 5.kl.
8.kl. lejr
Hjemmebesøg 6.kl.

Nye ansigter
VELKOMMEN TIL ET NYT SKOLEÅR!
Der er friske nye folk i huset. 2 lærere, Jonas, der blev ansat pr. 1. august og Maja 1.
september. Jonas er klasselærer i 4.klasse og Maja i 9.klasse. Derudover er vi glade for at
kunne beholde Mille, som fortsætter som fast ungarbejder i SFO og børnehave.
Lejrskoler
Elever og lærere kommer hjem med vind i håret og mange fællesskabs-skabende
oplevelser.
Vi er meget privilegerede, når vi har mulighed for at have de oplevelser sammen hver
eneste år. Nogle klasser tager afsted i eftersommeren og nogle i foråret.
Næste skoleår er der en megalejr for hele skolen i vente. Den er allerede nu ved at blive
planlagt.
Bestyrelsen

Bestyrelsen har på deres første møde i det nye skoleår fordelt sig i udvalg, som står for at
drøfte og evt. sætte tiltag i værk mht. vedligeholdelse (Smuk fredag), rengøring (Ren
lørdag), Forældrefest, Fondssøgning og arbejdsmiljø. Derudover fører bestyrelsen tilsyn
med den daglige drift, og står for at gennemføre Generalforsamling i foråret.
Et nyt udvalg er nedsat, fondsudvalget, som består af 2 forældre, Tenna og Ditte, samt
Torben fra bestyrelsen og Dan og Trine. Udvalget er gået i dybden vedr. behov og
muligheder for bedre og mere motiverende legemuligheder på skolens område samt
flytning og udvidelse af nyttehaverne. Vi har flere forskellige projekter i støbeskeen og er
spændte på hvilke, der kan blive realiseret hurtigt eller i løbet af kommende år. Vi ser frem
til at få positive svar på fondssøgningen!
Støttekredsen
Endelig mødtes vi igen samlet i caféen, hvor vi kunne drøfte Stige Friskole nu, før og
fremover. Støttekredsen er en vigtig del af skolen. Det er her fortid og nutid kædes
sammen. En vidensbank og en god opbakning af folk, der tidligere har været tilknyttet
skolen som forældre eller lærere. Nogle fra støttekredsen har meldt sig som
cykelhjælpere, så det bliver nemmere for en klasses lærere at komme på tur.
På vej til skole
Flere børn cykler til skole. Det er bare SÅ dejligt! Skole og hjem arbejder sammen om, at
gøre alle elever til sikre trafikanter.
En bøn er, at få flere til at cykle uden taske, poser eller lignende på styret. Det er for
farligt. Op på ryggen eller på bagagebæreren med det!
Skolepatruljen hjælper over Haugevej kl. 7.40-7.58. Den nye skolepatrulje, der består af
elever fra 6.klasse er kommet godt i gang.
HUSK:
• at ankomst på skolen er fra kl. 7.45
- med mindre man har en aftale med kontoret.
• at det snart er lygte og reflekstid!
Grønt flag
Det nye grønne flag er netop hejst i skolegården, hvor det markerer, at eleverne på alle
klassetrin sidste skoleår arbejdede målrettet med emnet ”Natur”. I år bliver det i uge 41
emnet ”Transport”, som alle fordyber sig i. Vi håber, at det igen vil give gode snakke også
derhjemme om, hvordan vi skåner og passer på vores natur og miljø.
Affaldssortering
Affaldssortering er vigtig og et must for os alle. Derfor skal eleverne dagligt sortere deres
affald. Brian satte gang i en optælling, hvor eleverne afkrydsede typen af affald i et skema
hver gang, de smed noget i skraldespanden. På den måde kunne der tælles sammen og
nu bestilles det antal og den størrelse spande, der passer til sorteringen.
Leg og motion
Vi har et trivselsråd, der har diskuteret, hvordan legemulighederne er i frikvartererne og
hvad der skal til for at gøre dem bredere, bedre og sjovere. Sidste skoleåret kom de frem

til, at en Tarzanbane med mange sværhedsgrader var det største ønske. Vi er gået videre
til fondsudvalget med ønsket og fået tilbud hjem.
Skolens fællesarrangementer i efteråret:

14.okt. MOTIONSDAG
Sjove aktiviteter mellem
venskabsklasserne og sponsorløb,
hvor pengene går ubeskåret til nye
legemuligheder i frikvartererne.
Mød op som heppekor eller hjælpere
på dagen!

13.dec. Lucia + julekoncert
En hyggelig juletradition med dejlige
julesange og masser af lys i den
mørke tid. Lucia går til morgensang
og igen til Stige Friskoles julekoncert
i Valgmenighedskirken om aftenen
kl. 19.00.
Arrangementerne er selvfølgelig
gratis. Vel mødt!

20. dec. Juletræsfest
Skolen er pyntet op, 4.klasse er klar med
julestykke, vi skal alle danse om juletræ og spise
julegodter og dermed få mulighed for at ønske
hinanden glædelig jul.
Sæt kl. 17.30 – 20.00 af i den travle julekalender.

Med hilsner fra hele personalet
”Vi laver mad sammen

”

