
 

Nyhedsbrev 36/2022 

Wauw. Hvor er I fantastiske 😊 

Tusind tak for den store forældre opbakning til arbejdsdagene. Der er blevet så pænt overalt. Det 
er så dejligt at se jer, tale med jer og sammen med jer være med til at gøre vores alles unikke sted 
endnu dejligere.                                                                                                                                
Der er flere forældre, der har meldt tilbage, at de fik talt med kendte forældre men ikke mindst med 
forældre, de ikke kendte så godt. Her rammer vi præcist et af vores kerneværdier: Fællesskab.  
Tak for jer. 

Murværk. 

Har du fingersnilde/ er du ihærdig? Så er det lige dig, vi står og mangler. 

Skolens murværk trænger til en kærlig hånd. Der skal kradses fuger ud og om-fuges. Vi ved, det er 
en større opgave – og en dyr opgave – så derfor har vi brug for din hjælp. Meld dig endelig, hvis du 
kan give en hånd med i projektet. Jo flere vi er, des hurtigere går det …….. 

Giv Kim Jepsen fra bestyrelsen en besked/ ring på 21442325 

Corona 

Så fik vi igen Corona indenfor dørene. På skolen blev Marie ramt, og i dag er der en familie med 
barn i småbørnsgruppen, der er ramt. 

Hvis man føler sig sløj, kan det derfor være en god ide at tage en hjemmetest. Er man positiv skal 
man derefter gå i karantæne 4 døgn og derefter være symptomfri, før man må møde ind i 
Børnehuset/ skolen. Resten af familien skal IKKE i karantæne. 

Husk at give børnehuset/ skolen besked, hvis dit barn er positivt.  

Vi indskærper derfor at: 

-  forældre med barn i Børnehuset husker håndvask om morgenen.  

-  eleverne vasker hænder, når de møder ind/ i løbet af dagen eller bruger håndspritten 

- kommer du som gæst husk også spritten 

Personalet vil være ekstra opmærksomme på hygiejnen 

 

Fotografen kommer d.15.09.2022 – se næste side 



 
 

 



 
 

Nyt fra Børnehuset: 
Børnehaven har været på tur til egernhytten, hvor vi spiste lækre brombær og blommer 
som vi fandt.  
Vi har været i gymnastiksalen, hvor vi legede med redskaber og øvede det motoriske.  

Onsdag og torsdag stod den på gruppetid, her har rød gruppe blandt andet leget farve leg, 
læst i bøger, leget gemme og sunget sange fra sangskattekisten. 
Grøn gruppe har leget kims-leg, gættet forskellige dyrelyde og bagt æble muffins til hele 
huset.  
Blå gruppe har leget dyre-skattejagt, og har lavet bogstaverne A, B, C, D med kroppen.  
 
Småbørnenes uge har budt på baby salme sang, leg på legepladsen og sang fra 
sangkufferten  
 
Onsdag fik vi alle sammen boller og varm kakao, efter vi havde leget ude i regnen. 

 

 



 
 

Nyt fra skolen: 

Fripladsansøgning. 

HUSK sidste frist for ansøgning om fripladstilskud for skoleåret 2022/2023 er på mandag d. 
12. september 2022. 

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

 

Fælles forældremøde d.14.09.2022 kl.19-21 ca                                                                                                           

Vi vil gerne minde om årets fælles forældremøde. Husk at få jer 

tilmeldt senest mandag morgen😊                        

Vi modtager stadigt gerne en kage til kaffen.                                                                                          
Vi glæder os til en hyggelig aften sammen med jer. 

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

 

Naturens Uge 

Så er naturens uge godt gennemført. Det er altid spændende at være sammen på en ny 
måde. Der opstår til tider noget uforudset. Dette har personalet håndteret på bedste måde. 
Børnene har været trygge og specielt skal der lyde en ros til 7.-8.klasse for deres 
opmærksomhed overfor de yngste og deres store hjælpsomhed.  

Jeres børn har været super seje – de har cyklet, fordybet sig i mange forskellige spændende 
opgaver. De er blevet våde – meget våde. Det er nok noget af det vi også vil huske fra ugen. 

Vi vil gerne opfordre til, at ALLE elever har et ekstra sæt tøj med, der kan hænge i en pose 
på skolen. Der er behov for skiftetøj – også underbukser – og ekstra sokker. Der var en del 
børn, der frøs i deres våde tøj i onsdags. Jeres børn er ret sikre på at regntøj er Yt – det er 
vi ikke helt enige i ………… 

 

 

Nedenfor er billeder fra dagene. 

Mandag var vi på tur med en skovfoged. 



 
 

        

        



 
 

Tirsdag havde 5.-6.klasse planlagt et stjerneløb. Eleverne stod for posterne og bemandede 
disse- det klarede de så flot. 

               

  

            



 
 

                     

Onsdag var emnet Landart. Her er procesbilleder. Næste uge kan I se billeder af de 
spændende produkter. 

        

        



 
 

        

 

Torsdag tog alle bussen. til Toftlund. 7.-8.klasse havde planlagt aktiviteter. 

                   

 



 
 

           

         

        



 
 
Fredag var på skolen. Der blev arbejdet i 3 værksteder. 

       

 

       



 
 

                    

 

                   



 
 

        

 

          



 
 
 

             

 

Husk at tjekke dit barn for flåter 

  

   Vigtige datoer i kommende uger: 

Uge 37 

Emneuge i Børnehuset. Emne: Efterår 

12.09 Marie feriefridag 

14.09 Fælles forældremøde 19-21 

14.-15.09 Berit på kursus 



 
 

Uge 38 

Emneuge i Børnehuset. Emne: Efterår 

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 4.klasse/ SH i 7.-8.klasse 

14.10 motionsdag 8.15-13.00 

Uge 42 

Skolens elever holder efterårsferie 

  

  HUSK:  

Husk fælles forældremøde for skolens elever 14.09.21 

 

Venligst Mie 



 
 

  

 

 


