
 

Nyhedsbrev 35/2022 

Arbejdsdag d.02.09.2022 

Se billederne på facebook 

Nyt fra Børnehuset: 

I børnehaven startede vi ugen med en lang gåtur til præsteskoven hvor vi plukkede brombær. Det 
var lækkert!  

Tirsdag var vi i gymnastiksalen. Og onsdag og torsdag fik vi gang i vores gruppetid 
igen.  

Rød gruppe blandt andet spillet spil og legede farve-leg.  

Grøn gruppe har hjulpet med at lave mad og malet med vandfarver. Blå gruppe 
har været på dyre-skattejagt, hvor de skulle finde skjulte dyr på legepladsen.  

Fredag har vi haft klæde-tøjet fremme, spillet på computer og fået hjælp af skolebørnene 
til at grave et kæmpe hul i sandkassen. Det er så skønt at se hvordan de store er en 
inspiration for de små og lærer dem nye lege.  

Hos småbørnene har det gode vejr budt på en masse leg på legepladsen. Tirsdag var 
vi på besøg i kirken, hvor børnene glædeligt kunne genkende nogle af sangene.  

Torsdag bød vi Signe og Clara velkommen. De er begge pædagogmedhjælpere og skal 
være hos småbørnene.  

Fredag holdt vi samling på tæpper ude på legepladsen, hvor vi havde besøg af vores store 
bamse-ven og sang forskellige sange.  

I weekenden er der arbejdsdag og vi glæder os til at komme tilbage i Børnehuset på 
mandag og se alle de fine ting, der er blevet lavet. 
 



 
 

 
 

 
 



 
 

 

  

  

  

Nyt fra skolen: 

Fars køkkenskole 

Jeg udsendte først på ugen mail til alle fædre med sønner mellem 7 og 13 
med invitation til et arrangement i skolens hjemkundskabslokale 
d.07.09.kl.16.60 – 19.00 ca. 

Der er stadig pladser på holdet – giv besked inden mandag morgen kl.8.00 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Naturens uge  

Kære forældre  

Næste uge er en anderledes uge, vi afholder emneuge som hedder “naturens uge”.  

 

Dagenes indhold:  



 
 

 

Mandag  

• Kl. 08.15 Klargøring til cykelturen 

• Kl. 08.30 afgang til Lindet skov. 

• Kl. 09.30 Frugt 

• Kl. 10.00 Vandretur med skovfoged (naturvejleder) 

• Ca. Kl. 12.00 Frokost 

• Kl.12.30 Fri leg i naturen 

• Kl. 13.15 Afgang fra Lindet skov 

• Bus kl.14.05 

 

Tirsdag  

• Kl. 08.15 Klargøring til cykelturen 

• Kl. 08.30 afgang til Lindet skov. 

• Kl. 09.30 Frugt 

• Kl 10.00 Stjerneløb med poster med aktiviteter lavet af 5. + 6. klasse 

• Kl. 12:00 frokost 

• Kl. 12.30 Fri leg 

• Kl. 13.15 Afgang fra Lindet skov 

• Bus kl.14.05 

 

Onsdag  

• Kl. 08.15 Klargøring til cykelturen 

• Kl. 08.30 afgang til Lindet skov. 

• Kl. 09.30 Frugt 

• Kl. 10.00 Natur Billedkunst 

• Kl. ca 12.00 Frokost 

• Kl. 12.30 Fri leg 

• Kl. 13.15 Afgang fra Lindet skov 

• Bus kl.14.05 

 

Torsdag  

• Kl. 08.15 Klargøring til bus.  

• Kl. 08.34 Bus nr. 280: 0.-1.-2.-3.-og 4.klasse  

• Kl.08.40 Bus nr. 136: 5.-6.-7. og 8. klasse  

• Kl. 09.15 Samling på legepladsen ved friluftsbadet. 

• Kl. 10 gennemgang af bestemmelsesdug.  

                       Insekt skattejagt  

           Insekt væddeløb  

• Kl. 13.00 med bus fra Toftlund 

• Bus fra skolen kl.14.05 

 

Fredag  



 
 

• Kl. 08.15 Samling 

• Store værkstedsdag på skolen  

• Værksteder: 

o Foderbrætter 

o Bål 

o Insekthotel  

• Kl. 13.00 Oprydning og evaluering af ugen. 

• Bus kl 14.05 

 
HUSK:  

 

• Mandag, tirsdag og onsdag: Cykel og cykelhjelm  

• En rygsæk med madpakke, drikkedunk og penalhus evt. skifte tøj og sko. 

• Praktisk tøj hele ugen - hold øje med vejrudsigten 

• Godt humør :)  

Vi glæder os til en spændende uge       

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

HUSK at få buskortet aktiveret 

 

Dørmotiver.        . 

             



 
 

                     

  

 



 
 

   Vigtige datoer i kommende uger: 

 

Uge 35 

02.09 arbejdsdag 14-20 

03.09 arbejdsdag 8-14 

Uge 36 

05.09 Bestyrelsesmøde 19-21 

          Tilmeldingsfrist til forældremødet d.14.09.2022 

06.09 konfirmand opstart 

07.09 Fars mad skole - 16.30-19.00 

08.09 forældremøde i 1.-2.klasse 

05.-09.09 Naturens uge 8.15-14.00 

Uge 37 

12.09 Marie feriefridag 

14.09 Fælles forældremøde 19-21 

Uge 38 

19.-20. og 21.09 Dorthe på læsevejleder kursus - del 1. 

22.09 forældremøde i 0.klasse 

Uge 39 

26.09 forældremøde i 3.-4.klasse 

Uge 40 



 
 

03.10 Bestyrelsesmøde 19-21 

          SH i 0.klasse 

04.10 SH i 1.-2.klasse / SH i 5.-6.klasse 

06.10 SH i 0.klasse / SH i 5.-6.klasse 

Uge 41 

10.10 SH 3.klasse 

11.10 SH i 1.-2.klasse 

13.10 SH i 7.-8.klasse 

14.10 motionsdag 8.15-13.00 

Uge 42 

Skolens elever holder efterårsferie 

  

  HUSK:  

Husk arbejdsdagene 02. og 03.09.2021 

Husk fælles forældremøde for skolens elever 14.09.21 

Husk klassens forældremøde 

 

                                                         Venligst Mie 

 


