FREDERIKSSUND PRIVATE REALSKOLE

Nyhedsbrev fra skoleledelsen
Kære forældrekreds.
Generalforsamling:
Jeg skriver ud til hele forældrekredsen for at minde om, at vi afholder generalforsamling den 28.
marts kl. 19.00 – Vi glæder os til at se jer alle. Jeg skal minde om, at forslag til generalforsamlingen
skal være tilstillet skolen senest 4 uger før.

Trafik:
I bedes alle tage en snak med jeres børn om, at færdes sikkert i trafikken – vi har
dagligt farlige situationer foran skolen. I dag er der endnu en, der er blevet ramt af en
bil. Dog uden alvorlige følger. Vær rar at lære jeres børn, at gå på fortovet, cykle i
den rigtige side af vejen, aldrig køre/gå bag bakkende biler mm.
Parkering:
Vores naboer er presset pga. af, at eleverne skal sættes af så tæt på skolen som muligt. Der er
masser af lovlige parkeringsmuligheder indenfor en kort radius af skolen. I bliver simpelthen nødt
til at blive bedre på dette område. Alle kan sagtens gå de få minutter det tager. Jeg er dagligt i rigtig
”dårlig” kommunikation med flere af vores naboer, og dem vil vi gerne være gode venner med……
Så kom nu. Ordentlig parkering… hver dag. Tak.

Olympen:
Vores nye hal står flot færdig – og bliver brugt flittigt – dejligt. Det er en glæde at
kunne udbyde idrætstimerne i en stor hal. Håber også I oplever, eleverne er glade for
hallen.
Det grønne område – det er græsplænen uden græs.
Et dagligt mudderbad. Vores skole er dagligt dækket af jord mm fra plænen – det samme er mange
elevers tøj/sko – Vi undersøger i øjeblikket muligheden for at få lagt kunstgræs på området – dels
for bedre udnyttelse – dels for at komme al skidt og jord til livs. Om det bliver muligt, vil afhænge
af den endelige pris. Beløbet til arbejdet skal findes i vores nuværende budget for dette skoleår.

Madordning:
Madordningen som vi kender i dag, med at kunne bestille mad forud, eller købe mad
direkte i boden vil stoppe til sommer. Det kan ikke længere hænge økonomisk
sammen for vores leverandør, og der smides dagligt meget mad ud, som ikke er
blevet solgt. Vi arbejder på en ny løsning, så det forhåbentligt også efter
sommerferien vil være muligt at købe mad. Til jer der forudbestiller mad – I skal
sørge for at få brugt de penge, I har på jeres konto, da beløb under 50 kr. ikke bliver
refunderet.
Vel mødt den 28.3 til generalforsamling.
Bo Mehl Jørgensen
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