Arbejdsweekend og hyggeligt samvær på skolen

Traditionen tro inviterer Næstved Fri Skole hermed til forårets arbejdsweekend. Vi glæder os til at se
nye og velbevandrede elever, forældre og medarbejdere i weekenden:

20. – 21. maj 2017
Dagene er en kærkommen lejlighed til at møde elever, forældre og lærer og i fællesskab lave en indsats
for at skabe en rar skole og et godt læringsmiljø for vores børn. Der er opgaver for både voksne og
børn på bygge-, destruktions-, have-, underholdnings-, male- og køkkenhold. Der vil desuden være
mulighed for at overnatte i medbragte telte, campingvogne eller lignende.

Program
Lørdag:
Kl. 10.00 - 10.30
Kl. 10.30 - 12.30
Kl. 12.30 – 13.00
Kl. 13.00 - 15.00
Kl. 15.00 – 15.30
Kl. 15.30 – 18.00
Kl. 16.30 ?
Kl. 18.00 – 19.00
Kl. 20.00 – 23.00
Kl. 23.00 – 08.00
Søndag:
Kl. 08.00 – 10.00
Kl. 10.00 – 12.30
Kl. 13.00 – 13.30

Opstart, arbejdsfordeling (kaffe/the og morgen-boller/brød)
Arbejde
Frokost med egen medbragte madpakker og egne drikkevarer
Arbejde
Kaffe, frugt og kage inkl. midtvejsopsamling på arbejdsopgaver
Arbejde
Rundboldkamp for dem der har lyst
Aftensmad lavet af madholdet – fælles oprydning efter aftensmad. Skolen
giver en øl eller en vand pr person til aftensmaden.
Åben scene – aftenunderholdning.
Rolig og dæmpet stemning (alle børn som bliver og overnatter skal have
egen forældre med)
Morgenmad v. fælles hjælp
Arbejde + oprydning
Frokost v. madholdet

Ramme for dagene
Lærerne er sjakbajser denne dag og står for alle arbejdsopgaverne. Forældre er ansvarlige for egne
børn. Børn, hvis forældre ikke deltager i arbejdsweekenden, er velkomne men, skal være ifølge med
andre forældre, som tager ansvaret for dem på dagen. Som tidligere gælder det, at børn, der ønsker at
overnatte på skolen, skal være ifølge med egen forældre. Husk, at det er skolens regler der gælder for
alle, også denne dag! De voksne opfordres til at inddrage børnene – egne og andres - i arbejdet!

I skal selv medbringe:
• Frokost lørdag – madpakker og drikkevarer til hele familien
• Arbejdstøj, handsker og evt. redskaber efter aftale med sjakbejdserne
• Mange lækre boller, frugt eller kage til fælles brug - angiv ved tilmelding
• Evt. overnatningsgrej og egen forplejning efter aftensmad
Skolen sørger for:
• Drikkevarer til aftensmaden (en øl eller en vand til pr. person)
• Arbejdsopgaver og materialer
• Aftensmad lørdag + morgenmad begge dage + søndagsfrokost

Husk at melde til eller fra her …

Husk at give svar på om I kommer (eller ej) samt hvor mange børn og voksne. Tilmelding senest fredag
d. 12. maj på følgende link https://goo.gl/forms/3a0AzE2e9RhD4LGa2
eller – hvis dette ikke er muligt - til Heidi på kontor@naestvedfriskole.dk

Åben Scene

Der vil endnu en gang blive lavet "Åben Scene" lørdag aften på arbejdsweekenden. I den forbindelse vil
vi meget gerne have tilbagemeldinger, hvis I skulle have lyst at stå frem og give et nummer (det gælder
både børn og voksne). Det kan være alt fra akkompagnement til en enkelt fællessang, et digt eller 3-4
sange med band! Vi spiller, lytter, danser, griner, nyder stemningen og meget andet. Hvis du ønsker at
spille, synge eller andet til denne aften, så kontakt Thomas (Toke og Bertils far) mobil: 2611 0262, så
sammensætter han program. Der vil i programmet blive lavet lidt buffertid til jer der først på selve
dagen, lader jer inspirerer til at give et nummer.

Vi glæder os til at se jer alle.
På skolens vegne /Arbejdsweekendudvalget
Rikke, Charlotte, Karina og Dennis

