31. MAJ 2022

Nyhedsbrev
Sidste nyt fra skoledelen og støtteforeningen.

Dyrskuet i
Aabenraa

Skoledelen - siden sidst.
Selvom solen og det lune sommervejr lader vente på sig, skal i da ikke snydes
for skolens sommerhilsen.

Blev besøgt af o.-3.
klasse. Det var en
fantastisk
formidddag med
masser af indtryk

På trods af at sommerferien nærmede
sig med hastige skridt, blev der på
Bedsted Friskole ikke slappet helt af i
juni måned.
De yngre klasser har haft nogle
fantastiske ture ud af huset, både med
en dejlig lang dag på dyrskuet i
Aaabenraa og med bondegårdsbesøg
hos Søren og Louise, hvor de begge
dage har fået landbruget og den tætte kontakt med dyrene helt tæt på, og de
har fået et indgående kendskab til hvad det vil sige at drive landbrug.
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VI SØGER EN NY
LÆRER

VI HAR OVERTAGET
HELE SKOLEN

VI FEJRER VORES 10
ÅRS FØDSELSDAG

Del gerne vores
jobopslag på Facebook,
så vi får den helt rigtige
lærer til vores skole

Pr. 1. Juli 2022 har vi
overtaget alle skolens
bygninger og
udenoms arealer

12. August 2022 har
Bedsted Friskole 10 års
jubilæum, se invitation
til sidst i nyhedsbrevet

Bondegårdsbesøg
for 0.-1. klasse

Et sødt forældrepar
inviterede klasserne
til en landlig
formiddag med
masser af læring om
landbrug
Anderledes
undervisning

I den tid hvor de
store klasser har haft
eksamener, har der
været lidt
anderledes
undervisning på
programmet på
tværs af klasserne

For 8.- 9. klasse har det i høj grad handlet om forberedelse
og afholdelse af eksamener, og de har bare klaret det så flot!
Det var en stolt klasselærer der kunne invitere hele klasse til
hygge dag i Løgumgårde med masser af socialt samvær, bål,
lege og masser af afslapning, da de altså lige havde gået
vejen fra Bedsted til Løgumgårde i solskin og 20 grader ;)
Den årlige skole udflugt
torsdag inden sommerferien, gik i år til Dybbøl Banke, hvor alle
klasser skulle være en del af undervisningsforløbet “Krig i
børnehøjde”. Det var en spændende og begivenhedsrig dag, hvor
både børn og voksne oplevede hvad det ville sige at have været
soldat, og deltaget i krigen i 1864. Der blev marcheret, stødt kugler,
båret den tids krigsuniformer og meget mere. Tag gerne et kig på de
fantastiske billeder på vores Facebook side, de fortæller ubeskriveligt
meget om denne tur.
Det var nogle trætte men også forventningsfulde dimittender der
mødte op i hallen kl. 17 samme aften med deres nærmeste
familiemedlemmer og deres fra 8. klasse klassekammerater ved deres
side til årets dimission.
Der blev holdt tale både ved skoleleder Kenny
Snitgaard, klasselærer Kristina Schulz og dansklærer
Susanne Møller. Derudover fik eleverne overrakt deres
eksamensbeviser, inden de selv tog ordet og overrakte
nogle flotte gaver og blomsterbuketter de havde købt
til skolens personale. Desuden havde
klassekammeraterne fra 8. klasse forberedt et flot
slideshow som de fremviste i aulaen imens alle
fremmødte nød et lettere traktement, og slideshowet
blev fulgt op af en fin tale fra de fremmødte
klassekammerater.
I år dimitterede 6 elever fra Bedsted Friskole, og vi ønsker John, Laura, Matilde, Mia, Noah og Søren
alt det bedste på deres vej videre frem.

Sidste skoledag byder traditionen tro på fri leg
til de afgående elever, og i år var selvfølgelig
ingen undtagelse. Årets tema var “Lande
stereotyper”, og de afgående elever var alle
klædt flot ud i forskellige landes stereotype,
imens alle lærere skulle komme udklædt som
dansker.

Dagen bød på et flot og nøje planlagt program fra de afgående elever som afhentede alle lærere i en
flot pyntet traktor med vogn, til en skoledag der bød på karamellastning, morgenmad i køkkenet, lege
på sportspladsen for alle elever og lærere fra mellemtrinnet og op, pris overrækkelse, kaffe og kage i
køkkenet, fest og højt humør.

For de yngre elever var der planlagt en dag med vandleg, hygge og
isspisning i skole haven, hvor der blev leget, daset i hængekøjen, afholdt
vandkamp og meget andet. En dejlig afslappende og hyggelig afslutning
på et godt skoleår.
Inden alle sang den obligatoriske feriesang blev der sagt pænt farvel til
de elever fra 8. klasse som skal videre ud i verden, klasselærer Kristina
Schulz holdte en fin lille tak for denne gang tale.
Vi siger også tak for nu til Amalie, Cuno, Julie, Lærke og Aase. Vi ønsker
jer alt det bedste på jeres vej videre frem.

Så blev der sunget og danset for fuld
gas da ferie sangen blev spillet, og
alle ønskede hinanden en god
sommer, og det samme skal lyde
herfra til jer alle. I ønskes alle en
rigtig god sommer, nyd ferien, nyd
hinanden og forhåbentlig er solen
ikke så langt væk :)

Støtteforeningen orienterer:
HUSK at du altid kan forny dit medlemsskab hos
Letkøbt eller hos en af Støtteforeningens
medlemmer. Et års medlemsskab koster kun 100
kr. og går til skolen og dens elever.
Man kan betale med mobilepay på nr: 430240

