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- De aktives skole

FritterGULD og SkoleGULD
Astrup-Sønderskov Friskole er fra starten tænkt som hele områdets
skole. Et samlingssted hvor der også er plads til borgerne. Derfor er vi
nu i gang med at skabe rum og plads til, at også DU kan bidrage, hvis
du har lyst.
Er du Astrupmester i luftguitar anno 1976? Kan du bager boller så englene synger? Er du en ørn til hulebygning i skoven? Kan du klippe julepynt som en ren Gertrud Sand? Og har du lyst til at være en del af
vores skole og fritidstilbud? Så hold dig endelig ikke tilbage. Nu samler
vi netop jeres kræfter og særlige talenter til gavn for vores skolebørn.
Alt du skal gøre er at mærke efter om det her er noget for dig.
Overveje hvilke aktiviteter du elsker at dele med børn.
Når dette er gjort kan du tage kontakt til Anders eller Stine og vi vil
derefter, i samspil, finde ud af hvad vi kan bruge hinanden til.
Du kan deltage i et lille forum med et par enkelte børn eller i en gruppe. Det er op til dig. Har du brug
for at der deltager en voksen også, kan vi snakke om det. Har du lyst til
at være her en enkelt gang eller hvert halve år, så planlægger vi det.
I vores GULD-pulje har vi allerede Mette, som har lavet fitnessdance
med børnene, og Margit, som har malet på sten med en lille gruppe og
snart tager et par glade unger med i køkkenet for at bage boller til
eftermiddagsmaden.
Målet er, at ASF er et dynamisk sted, som er præget af mange forskellige mennesker, med hver deres historie og særlige evner og kompetencer.
I er GULD for os.
I kan kontakte os på:
anders@as-fri.dk eller på telefon nummer: 61 51 32 13
stine@as-fri.dk eller på telefon nummer: 61 51 32 11

Samlemærker
Vi mangler køkkenknive, som kan skære tomater i stedet for at mose dem. Og lige nu har bl.a. A-Z og
Føtex så mange knive, at de forærer dem væk, hvis man har samlemærker. Så hvis du har mærker
liggende, som du ikke selv skal bruge, vil vi gerne modtage dem. Hvis du har nogle skarpe knive, som
ikke længere bliver brugt, vil vi også gerne modtage dem.

Kort nyt



Tak til Marius’ far Peter for den nye popcornmaskine! Den laver fede eksploderinger og lækre
popcorn!
Husk sedlerne til efterårsferie-fritter.

God weekend

