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Nyt fra administrationen
Kære forældre og andre interesserede.
Først og fremmest tak for deltagelsen til vores jubilæumsfest. Det var en dejlig dag i Jeres
selskab med fest, musik og teater. Vi håber også I nød dagen. ☺
Nu er hverdagen tilbage efter skolestart og emneuger, og der undervises atter i de almindelige
fag i de forskellige grupper.
Dette nyhedsbrev er kun fra administrationen og kostafdelingen. Der kommer nyt fra
grupperne igen i nyhedsbrevet i starten af november.
Dette er det andet nyhedsbrev i dette skoleår.
Har I spørgsmål eller brug for vejledning, er I altid velkomne til at ringe til kontoret og få en snak
med Lisbeth eller Jesper på telefon 48 39 09 50 eller at skrive en mail til:
kontor@esrumkostskole.dk
God læselyst ☺
Årsplaner og årskalender til forældre
Som det blev annonceret på forældremødet, er årsplanerne for dette skoleår nu tilgængelige
på skolens hjemmeside sammen med en årskalender I selv kan printe. Bemærk at der er lavet
en lille ændring i årskalenderen i forhold til opstarten efter juleferien, hvilket betyder at første
skoledag efter ferien er torsdag den 3. januar og ikke den 2. januar som i den tidligere
kalender. Kosteleverne møder ind onsdag den 2. januar mellem kl.19.00 og 21.00.
Se kalender og årsplaner ved at følge nedenstående links:
Kalender:
https://www.esrumkostskole.dk/wp-content/uploads/2018/10/Aarskalender_2018-2019.pdf
Årsplaner:
https://www.esrumkostskole.dk/aarsplaner2018_2019/
Motionsuge i 41 og overnatning for dagelever den 11.10.2018
I uge 41 afholder vi traditionen tro motionsuge på skolen. I denne uge er krop og bevægelse i
fokus, og eleverne skal lære en masse om kroppen og lave aktiviteter på tværs af grupperne i
vores dejlige naturomgivelser. Ugen slutter med natløb torsdag aften den 11.10 fra kl. 19.00 22.00. På denne dag er det muligt for vores dagelever at overnatte sammen med kosteleverne
på skolen. Hvis jeres barn ønsker at overnatte på skolen, skal i give besked til kontoret senest
mandag den 8. oktober af hensyn til planlægningen. Fredag er der præmieoverrækkelse og
brunch fra kl. 9.00-11.00 inden vi ønsker hinanden god ferie.
På næste side kan I se en plan over ugen så I kan følge med i forhold til mødetider og
påklædning i forhold til vind og vejr.
Efterårsferie uge 42
Efterårsferien står for døren. Skolen holder lukket hele ugen begge weekender inkluderet med mindre
andet er aftalt. Eleverne møder ind på skolen igen søndag den 21.10 mellem kl. 19.00-21.00.
Fællesspisning og skolehjemsamtaler uge 45 & 46
Der afholdes skole/hjem samtaler i uge 45 og 46 i starten af november. I forbindelse hermed er der også
fællesspisning for kostelevforældre tirsdag den 6.11, så det er smart hvis kostelevforældrene kommer til
samtaler denne dag.
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Plan for uge 41 - Idrætsuge oktober 2018
Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

8.30-10.30

8.30 – 14.00

8.30-15.00

8.30-15.00

Gruppe 2 og 3
Opdeling i grupper:
Navne på
grupperne,
kampråb og
planche,
præsentation for
hinanden.

Hele skolen
tager hele
dagen til
Havreholm
Slot hvor der
skal klatres i
trækroner.

Skovens dag.
Hele dagen er
eleverne ved
søen og er på
forskellige
stationer:
kanostafet,
kanostafet på
land,
styltestafet og
meget mere.

Badminton i
Helsingehallerne,
suppleret med
hockey, fodbold,
rundbold.

kl. 9.0011.00

Tina
Liselotte
John
Hanni
Carsten
Lise

Carsten
Liselotte
Jørgen
Lise
Tina
John

Efter frokost:
Stratego i
skoven ved
søen

19.00 – 22.00
Aften:

8.30- 15.00
Gruppe 4 og 5 er i
Dyrehaven hele
dagen på
biologiekskursion.

10.30 til 15.00.
Gruppe 2&3
Tina, Helle,
Liselotte, Carsten,
(Nikolaj).
Holdturnering på
skolen: Rundbold
hvis det er godt
vejr - høvdingebold
hvis det regner.
Motionsløb rundt
om fodboldbanen –
Hvor mange
omgange kan du
løbe på tid?

Ingen bliver
tvunget til
noget, de ikke
tør. Der findes
begynderbaner
og niveauer til
alle.
Kan evt. byttes
med onsdag
afhængigt af
vejret.

Fra kl. 13.45
afspænding og
meditation for alle i
salen.

Medbring gerne
egen ketsjer.

Brunch,
Kåring af
vindere,
uddeling af
præmier
derefter god
ferie.

”Natløb” gennem
skoven. Fælles
afslutning,
mulighed for at
overnatte på
skolen
Efter natløbet er
der lidt mad, men
ingen aftensmad
før løbet for
dagelever.

Husk fornuftig påklædning til alle dage afhængig af vejr og aktivitet - om det er inde eller ude.
Der er ikke noget der hedder dårligt vejr – kun forkert tøj på ☺
Det kan hænde at eleverne får lidt tidligere fri de enkelte dage afhængig af aktiviteternes varighed.
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Nyt fra Kostafdelingen
Det går fortsat godt på kostafdelingen. De nye elever er faldet til og knytter venskaber med de
gamle elever. Stemningen mellem personale og elever er god, og der er gang i mange
aktiviteter, teaterbesøg m.m.
Der er pr. 1. oktober startet en ny pædagog som hedder Rikke Rasmussen. Hun arbejder
både i hverdagene og i weekenderne på kostafdelingen. Velkommen til Rikke.
Hvis der er spørgsmål eller har i behov for en snak er I altid velkomne til at ringe til skolen.
Kostafdelingen ønsker alle en god efterårsferie ☺
Mange hilsner
Lotte Gjerlufsen
Leder af kostafdelingen

En gruppe af skolens kostelever har være i Aveny teateret og se Skam 2

Mange efterårshilsner fra
Esrum Kost- & Friskole
Jesper Harrsen
Skoleleder
Efterår
Vinden suser i træernes gyldne blade,
Solen spejler sig i søens kolde dyb
Fuglen er fløjet fra sin rede
og jorden vrimler med små kryb
En ensom ræv lister mellem træer og buske
Luften er kold og fugtig
Det hele ophav så voldsomt ruske
Min sjæl så opløftet og luftig
Ukendt
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