Særslev, den 31. august 2018

Kære forældre
Så er 3. uge ved at være overstået. Eleverne ser ud til at stortrives. Rigtig mange har
benyttet lejligheden til at blive i weekenderne. Første weekend var der 85 elever og
i den kommende weekend er der 74 elever, der gerne vil blive på skolen.
Kærestetræet er hængt op, og enkelte par er kommet på. Andre er begyndt at holde
i hånd og aspirere til at komme på træet, som hænger i elevernes opholdsstue.
Vi har allerede haft en del fællesaktiviteter. Blandt andet ”Tour de Hus”, hvor de
forskellige huse har været pyntet og de to bedste udsmykkede huse kan forvente
pandekager til aftenforfriskning på onsdag.
De elever, der har haft fødselsdag her i august, har været samlet og bestemt
fødselsdagsmenuen – lidt underlig, men her kommer resultatet – tarteletter med
høns i asparges og kartofler. Til dessert pandekager med is.

Elever på Nordfyns Efterskole hjælper i god sags tjeneste
Den 11. oktober løber alle elever på NFE i den gode sags tjeneste.
Vi har tidligere støttet Kræftens bekæmpelse, og sidste år var det De Danske
Hospitalsklovne vi stolt kunne overføre i alt kr. 66.666 til.
I år ønsker vi at støtte Børnehjælpsdagen. Eleverne løber i 12 timer – naturligvis
med pauser.
På selve dagen har vi sponsor trøjer på, og til dem kunne der godt være nogle af jer,
der har et firma eller arbejder i et firma, der vil give et fast beløb, og derved få
firmalogo på vores trøjer.
Hvis det kunne være interessant, så kan I kontakte Rasmus (rh@nordfe.dk) eller
Morten (ml@nordfe.dk) inden 10. september, for at høre mere om dette.

Æbelø
Mandag drager hele skolen til Æbelø. Vi er blevet lidt bløde med alderen, så hvor vi
tidligere cyklede frem og tilbage, bliver eleverne nu kørt i bus. Dagen er en
kombination af kontaktgruppedag og en dag med forskellige lege. Når eleverne
returnerer til skolen, er der grillmad til aftensmad. Det anbefales, at eleverne har
sko på fødderne, da der på ruten er en del muslingeskaller.

Interessen for at gå på Nordfyns Efterskole er heldigvis god. På søndag har vi en
informationssøndag – i skrivende stund er der tilmeldt 38 personer, som ønsker at
høre om vore aktiviteter. Det er dejligt med denne interesse. Skulle der være –
blandt jer – nogle der tænker på at jeres barn skal være 2. års elev, så hører vi
gerne fra jer.
Som sagt så ser det virkelig ud til, at eleverne trives, der er selvfølgelig altid lidt
indkøringsproblemer, men ikke større end vi kan klare det med en god samtale. Så
husk, hvis I har et barn, der har lidt hjemvé, eller på anden måde synes, at det er en
stor mundfuld at starte på efterskole, så kontakt os så hurtigt som muligt, så vi kan
hjælpe hinanden.
Vi glæder os til det fortsatte det gode samarbejde mellem elever, forældre og skole.
I starten af næste uge vil I modtage en indbydelse til forældreweekenden, så hold
øje med mailboksen.

De bedste hilsner og god weekend

Christina og Bjarne Flyman
Forstanderpar

