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9. årg.’s afsked med lærerne.
Tak for en hyggelig afslutningsaften. Det er både festligt og hyggeligt, at så mange har lyst til at
markere afslutningen på skoleåret sammen.
Det var også en afsked med 9. årg. der har sluttet deres skoleforløb på den flottest mulige måde. Deres
faglige resultater tæller for sig selv. Vi har kunnet se at de ting. vi har villet med dem som skole
(forældre og lærere), er lykkedes: De har taget fat i udfordringerne fagligt, personligt og socialt. De har
kæmpet, arbejdet, rejst, undersøgt, skabt, festet og også grædt undervejs, men de nåede det hele, og det
var jo hele formålet; at deres dannelse skulle være så bred som muligt og være på så højt niveau som
muligt for den enkelte.
Der går mange mennesker rundt i lykkelig uvidenhed om, hvilke enestående kammerater, de skal møde
efter sommerferien, når de kommer videre i deres uddannelsesforløb efter sommerferien.
Tak for samarbejdet gennem årene og held og lykke til jer alle. Vi glæder os til at se alle jer elever igen
til 5-års evalueringsfesten lørdag den 25. januar 2025.

Skolestart i august
• ”Folderen” på hjemmesiden under ”Forældre” med informationer om skoleåret bliver opdateret
i løbet af den kommende uge sammen med skoleskemaer. Der sendes telefonliste med
fredagsbrevet, så I kan kontakte hinanden i sommerferien.
• Skolestartaften mandag d. 12. august kl. 16-19
o Vi mødes alle til haveaften og kort forældremøde. Medbring gerne haveredskaber,
maskiner, godt humør, børn og hvad I ellers har. Der serveres grillpølser ved 18-tiden og
herefter er der korte forældremøder i klasserne.
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o Program for indskolingens opstart tirsdag d. 13. august kl. 8.30-10
▪ Indskolingen har deres egen startdag, hvor de kan indtage skolen i fred og ro og
overskuelige mængder. Vi mødes alle til fælles velkomst i fællessalen
efterfølgende fortsætter man i klasserne i indskolingen, og der er kaffe og kage
til forældre og elever.
o Program for alle elevers skolestart onsdag d. 14. og torsdag d. 15. august kl. 8.10-12.50.
▪ Vi mødes i fællessalen og har klasselærerdage med teambuilding og lignende
aktiviteter
▪ Fredag d. 16. er skoledag efter skema.
Kontakt i sommerferien
Skolens kontor lukker fredag d. 5. juli og åbner torsdag d. 8. august.
Hvis der er brug for at kontakte os, så kan vi træffes på tlf. 30132524 eller kontor@loedderupfri.dk i
hele perioden.

X/Y-Factor
Ugens indhold har stået på klasselærerdage og i onsdags
afviklede elevforum X/Y-Factor for hele skolen.
Der var 11 virkeligt flotte indslag spændende fra sang og
musik til brug af oksepisk og udfoldelser i trapez.
Det blev en god formiddag med en oplevelse af, at man kan nå
noget, hvis man øver sig. Der var mange fine indslag og også
en oplevelse hos mange af, at man faktisk kan overvinde sin
sceneskræk.
Det blev til en delt førsteplads for Vigga og Amanda, der
optrådte med henholdsvis trapez og sang.

I ønskes alle en god sommer og held og lykke til jer der forlader os
På skolens vegne
Frank
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