
 

Nyhedsbrev 39/2022 

Fotografen fortæller, at mange hjem ikke har været inde og se billederne. 
Det bedes I får gjort nu.  

De elever, hvor forældrene har bestilt, har fået billederne i tasken i denne 
uge – resten har fået brev med hjem i tasken.  

 

Nyt fra Børnehuset: 

 Børnehavegruppen har spillet på instrumenter - rasleæg og tamburiner, til stor sjov og 

glæde for alle. Vi dansede også Just Dance på storskærmen.  

Vi har også været i gymnastiksalen hvor vi hoppede på den store air-track.  
Onsdag var vi på jagt efter årets sidste brombær, mange var "frosset" ind, men det 
lykkedes os stadig at finde nogle vi kunne spise.  
Børnehaven har også bagt muffins til hele huset, det var en stor succes.  
 
Småbørns gruppen har i ugen løbs været i gymnastiksalen og lege med redskaber, været 
til baby-salmesang i kirken. Spist de lækre muffins. Leget ude og inde, og i bobbel 
rummet. 
 
Fredag har der været legetøjsdag i hele huset - det er altid dejligt og se børnene stolte 
over deres legetøj, og hvordan de leger med det og hinanden.  
Børnehavegruppen har spillet på instrumenter - rasleæg og tamburiner, til stor sjov og 
glæde for alle. Vi dansede også Just Dance på storskærmen.  
Vi har også været i gymnastiksalen hvor vi hoppede på den store air-track.  
Onsdag var vi på jagt efter årets sidste brombær, mange var "frosset" ind, men det 
lykkedes os stadig at finde nogle vi kunne spise.  
Børnehaven har også bagt muffins til hele huset, det var en stor succes.  
 
Småbørns gruppen har i ugen løbs været i gymnastiksalen og lege med redskaber, været 
til baby-salmesang i kirken. Spist de lækre muffins. Leget ude og inde, og i bobbel 
rummet. 
 
Fredag har der været legetøjsdag i hele huset - det er altid dejligt og se børnene stolte 
over deres legetøj, og hvordan de leger med det og hinanden.  

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1395/11/25/1327511/%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DB%8C-2017-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%B4%D8%AF-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


 
 

     

 

Ny pædagog i huset 

Fra på mandag den 3/10 siger vi velkommen til Jens som er pædagog. Jens skal være 

tilknyttet børnehaven sammen med Thewan og Charlotte. 

Berit skal derfor være fast voksen hos småbørnene fremadrettet sammen med Jane, Signe, 

Clara og Dorte når hun kommer tilbage. 

  

 

 

  



 
 

Nyt fra skolen: 

Velkommen. 

På mandag siger vi velkommen til Sofia, der starter i 2.klasse og til Cecilia, der starter i 
7.klasse. Også velkommen til forældrene. 

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

Skole-hjem-samtaler. 

Så er det fra næste uge skole-hjem-samtalerne går i gang. 

03.10 0.klasse 

04.10 1.-2.kl og 5.-6.kl 

06.10 0.kl og 5.-6.kl. 

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

Hold varmen. 

Alle elever er velkomne til at tage et lille tæppe med i skole til brug, hvis det bliver for koldt. 
Det er elevens eget ansvar at få tæppet lagt i egen kasse – og ind i mellem at tage det med 
hjem til vask. 

Vi er i fuld gang med at forsøge at skaffe tæppestykker, eleverne kan sidde på, hvis de skal 
sidde på gulvet evt. til samling. Kan du hjælpe os så sig endelig til. 

Det er på høje tid at sende inde-fodtøj og en varm sweater med jeres barn i skole.  

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

 

0.-3.klasse i teateret  

Torsdag d.06.10 tager elever i 0.-3.klasse på teatertur til Toftlund. 
Eleverne skal se teaterstykket: LODS HANS. Et eventyr om skrald - 
på Musik og Teater Højskolen. 

Alle elever skal medbringe det udleverede skole kort. Vi bruger 
Sydtrafik 



 
 

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

 Motionsdag d.14.10.2022 

Så er vi klar med programmet: 

Motionsdag d. 14. oktober 2022 

for 0.til 3. klasse. 

   
 

Kl. 08.15 Fælles opvarmning ude i den lille skolegård 

                     Pigerne fra 5.-6 klasse  
 

Kl. 08.30 Elever fra 7.-8. klasse har en sportsaktivitet. 

 

Kl. 09.00 Frugtpause og snack fra egen madpakke, så    
                    depoterne er fyldt godt op.                                    
                    Husk at få tisset af og så går turen mod Egern  
                    hytten.  
 

Kl. 10.05 Aktivitet: Stafet m.m.  
 

Kl. 11.00 Frokostpause. 
 

Kl. 11.45 Aktivitet: Stratego 

 

Kl. 12.30 Hjemtur til skolen. 
 

Kl. 13.00 Ha` en dejlig efterårsferie, vi ses d. 24.10.22 
 
 
 
 



 
 

 Motionsdag d. 14. oktober 2022 

for 4. til 8. klasse. 

   
 

Kl. 08.15 Fælles opvarmning ude i den lille skolegård  
                   Kathrine, Freja, Sille og Laura  
 

Kl. 08.30 Elever fra 7.-8. klasse står for 4 forskellige  sportsaktiviteter   
Malde/ Razvan Fodbold  
Jakob/ Niklas Hockey  
Tobias/ Petronel  Håndbold 

Mille, Daniella, Maya og Cecilia Hobby Horse  
 

Kl. 09.15 Frugtpause og snack fra egen madpakke, så    
                    depoterne er fyldt godt op.                                    
                    Husk også at få tisset af` 

 

Kl. 09.45 Opdeling af hold.  Marianne  
• Hold 1:  
• Hold 2: 
• Hold 3: 

 

Kl. 10.00 Paintball Lasergames på hele skolen, samt  
                   den lille og store legeplads. 
 

Kl. 12.00 Oprydning (alle hjælper til) 

 

Kl. 12.30 Frokostpause 

 

Kl.12.50 Evaluering af dagen. (foran scenen)  
 

Kl. 13.00 Ha` en dejlig efterårsferie, vi ses d. 24.10.22 

 

    Lærerteamet: Ditte, Dorthe og Marianne  

 



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

Fars køkkenskole 

Invitation til Fars køkkenskole er udsendt pr mail til alle hjem d.29.09.2022. 

Husk det er først til mølle princippet.  

 

 

 

 

   Vigtige datoer i kommende uger: 

 

 

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 

          0.-3.kl i teateret i Toftlund.  

07.10 Merete fravær fra 9.45 

Uge 41 

10.10 SH 3.klasse 

          Forældremøde i Børnehuset. 



 
 

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 

 

 

God weekend        

Venligst Mie 


