
 
 
 

 
 

 
Vikar for Trine 
Samtidig med at 2015 bliver til 2016 skal vi undvære Trine helt frem 
til sommerferien. Når man skal finde en erstatning for så dygtig en 
lærer, må man naturligvis starte i god tid. Derfor er vi nu på jagt 
efter en, som vil fortsætte hendes store arbejde, imens hun selv 
tager sig af den kommende elev til skolen. Du kan læse opslaget på 
vores hjemmeside eller på jobnet. Husk endelig at dele det med 
dem, du kender. 
 

Skoletandpleje 
På fredag d. 30.10 kommer skoletandplejen på besøg hos 3.+4. 
årgang samt 5.+6. årgang. Medbring (helst) nybørstede tænder. 
 

Bøvl med mails 
Vi oplever stadig nogle problemer med manglende mails, som 
enten ikke kommer frem til jer. Senest har ca. halvdelen af jer 
modtaget skolepengeopkrævning på mail fra Yvonne, men resten 
er tilsyneladende forsvundet. Vi har eftersendt opkrævningerne 
igen, men hvis der stadig er problemer, så tøv ikke med at kontakte 
yvonne@as-fri.dk eller anders@as-fri.dk. Hvis vi kontakter jer 
angående manglende betaling, er vi naturligvis opmærksomme på, 
at det sikkert skyldes disse tekniske udfordringer.  
En ting, som måske kan hjælpe, er at tilføje ovenstående 
mailadresser + lærernes mailadresser til jeres adressekartotek. Det 
vil højne sansynligheden for, at mails fra skolen ikke bliver spist af et spamfilter.  
 

FritterGULD og SkoleGULD 
I den kommende uge er der ikke mindre end 2 guldaktiviteter i fritteren. Guldhygge med Margit og 
stenmaling og en Guld-ekspeditionstur med Davids mormor, Birthe. Derudover får Stine besøg af tre dejlige 
elever fra hold 3, som vil lære hende, hvordan man opfører sig ordentligt i fritteren. 
 

Har du noget guld, du vil berige vores hverdag med? Så kontakt endelig Stine eller Anders. Det behøver ikke 
være noget stort. Men for os er din tid GULD værd! Vil du læse mere, kan du finde ASFnews fra uge 39 (linket 
fører dig til vores hjemmeside) 
 

Samlemærker 
Vi har modtaget mange samlemærker 
efterhånden. Tusind tak for det! I er meget 
velkomne til at forsætte med indsamlingen, 
da vi så kan få suppleret med mange gode til 
– især til hjemkundskabslokalet. 
 

I øvrigt… 
Har vores hjemmeside har fået et ansigtsløft. 
Desuden kan du nu finde tidligere udgaver af 
ASFnews derinde. 
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Datoer til kalenderen 
 
Torsdag d. 26.11 
Skole-hjemsamtaler for 0.-2. 
årgang. 
 

Tirsdag d. 1.12 
Jule-klippe-dag 
 

Torsdag d 3.12 
Skole-hjemsamtaler 3.-7. årgang 
 

Fredag d. 18.12 
Sidste dag inden jul! 

Pedelbanden evaluerer en god dags arbejde. 

Nøgle fundet på parkeringspladsen. 
Kan hentes på kontoret 

http://as-fri.dk/?id=news&news=32335
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