Særslev, den 2. juli 2018

Kære kommende elev og forældre,
Skoleåret 2017/18 havde sin afslutning lørdag den 23. juni.
Vi havde en fantastisk afslutning med tur til Skåstrup Strand, hvor eleverne hyggede, skrev i
mindebøger og så fodbold. Hjemme igen på skolen blev værelserne i løbet af fredagen gjort rent
og eleverne måtte flytte alt deres bagage til Hal 1.
Eleverne havde stemt mellem tre menuer til afslutningsfesten og valget var faldet på Italiensk
buffet. Efter middagen var der underholdning i foredragssalen ved lærerne, og eleverne kårede
diverse præstationer fra i løbet af året.
Lørdag formiddag var eleverne klar til at vise gymnastikopvisningen for sidste gang for forældrene.
Efter opvisningen blev bilerne pakket, inden vi igen samledes i Hal 2 til den officielle afslutning
med diverse taler ved forstander, elev og en forælder. Afslutningsvis blev beviser udleveret, og så
kan det nok være at tårerne fik frit løb.
42 uger er gennemlevet, tilbage er nu minderne for holdet 2017/18, men det betyder også, at vi
har kastet al vores opmærksom på at skabe de bedste rammer for dit/jeres kommende
efterskoleår.
Hele personalegruppen har været samlet for at planlægge året, hvor årgang 2018/19 er i centrum.

Lige et par praktiske oplysninger.










Husk: Kampklar cykel skal medbringes samt cykelhjelm på startdagen.
Sørg for at få det gule samt det blå sygesikringskort med.
Henvend dig på dit bibliotek – og få din bibliotekskode på dit lokale bibliotek. God ide, at
forældrene gemmer koden også. Koden gør, at eleverne kan få adgang til forfatterweb,
lydbøger/filmstriben etc.
KOPI af gyldigt pas, og KOPI af sidste modtaget prøvebevis.
Kr. 250,- som depositum for nøglen til døren og til jeres skab. Tilbagebetales ved
årsafslutningen.
Har I noget I vil orientere os om, så kontakt bare skolen. Vi har telefondækning det meste
af sommeren.
Løb gerne en tur så kondien ikke skal startes fra nul, når I kommer.
Gør dig nogle grundige tanker om året på Nordfyns Efterskole. Det bliver et fantastisk år –
et år, hvor DU skal bidrage med godt humør og gå på mod og være nysgerrig.



Efterskoleåret er på 42 uger. Der vil være dage, hvor du synes at hverdagen er lidt grå, men
husk på den anden side venter noget stort, så hold ud og hold om. Vedholdenhed er også
et af skolens nøgleord.

Vi glæder os som sagt til at byde dig/jer velkommen

Søndag, den 12. august kl. 18.00
til et helt fantastisk år på Nordfyns Efterskole.
Ved ankomsten skal I henvende Jer i hovedbygningen, hvor I får nøgle til værelset og bliver vist til
rette.
Vi forventer, at I forældre kan køre hjem ca. kl. 20.15.

Afslutningsvis – Lige et godt tilbud.
Når du kommer til skolen får du udleveret en Adidas dragt med tilhørende T-shirt, påsat dit
elevnummer. Dragten og T-shirten er medregnet i skolepengene og I prøver tøjet mandag
formiddag (13/8-18).
Vi har ved Intersport fået lavet en online bestillingsmulighed – måske det kunne være noget for
dig/Jer, så skulle du mangle yderligere sportstøj er her en mulighed. Tøjet er med skolens logo
påsat.
Kiosken
Koden er:

www. Intersportklub.dk
Nordfynsefterskole
Welcome1

Nordfyn med stort N og i ét ord.
Stort W afsluttende med ét tal

Ved kiosken er det muligt at bestille diverse sportstøj og få det sendt direkte til hjemmet inden
skolestart.
Vi håber I nyder ferien – eventuelt jeres feriejob, så I er klar til at give den gas
Søndag, den 12. august kl 18.00.

De bedste sommerhilsner ønsker vi Jer alle

Christina og Bjarne Flyman
Forstanderpar

