
 

Nyhedsbrev 48/2022 

 Nyt fra Børnehuset: 

Børnehaven har været både i Brugsen og i svømmehallen og pynte op til jul. Som tak for det fine 
pynt fik vi i svømmehallen æbleskiver og saftevand og i Brugsen havde Bjarne fyldt en kasse med 
julegodter og juice.  

Torsdag den 1. december mødte børnene ind til nisseløjer, hvor nissen havde bundet snor rundt 
i garderoben. I børnehaven holdt de julesamling, hvor dagens pakke blev udleveret.  

Småbørnsgruppen har været i gymnastiksalen og været ude og lege på den lille legeplads både 
onsdag og torsdag.  
Tirsdag gik Signe tur med Boblegruppen ned til hestene ved Vinkelvej.  

Vi har også budt velkommen til Miley i småbørnsgruppen og Aleksander, William og Kensi i 
Børnehaven.  

Fredag blev børnehaven pyntet op med nisser i hver en krog.  

Torsdag den 8 dec. holder vi julefrokost for hele Børnehuset. 

 



 
 

     
 

           



 
 
                                               
 

  

 

Nyt fra skolen: 

01.12.2022. 

Så fik vi gang i saksen, limstiften og de mange kreative tiltag. Der er nu 
påbegyndt juleudsmykning på klasserne. Det er super hyggeligt og 
juleglæden begynder at sprede sig. 

7.-8.klasse valgte en dag i hjemkundskab i stedet. Her er klipperiet ikke 
første prioritet. Der blev bagt vaniljekranse, pebernødder of bagt 
æbleskiver. Der blev også tid til at servere – købte – æbleskiver for resten 
af skolens elever og ansatte. 

Et ekstra pift giver morgensamlingen, hvor vi synger de kendte/ ukendte 
sange og salmer. 

Så kom juletræet ind i 5.-6.klasse. Tak til Møllegårdens juletræer for det 
venlige sponsorat.   

 

Dette billede efter Ukendt 



 
 

Trivselsdag. 

I dag har eleverne i 3.-4.klasse arbejdet med klassens trivsel. En øvelse, vi i alle klasser har 
fokus på i løbet af skoleåret. I dag har de arbejdet med forskellige samarbejdsøvelser både 
på klassen samt i hallen. Dagen blev afsluttet med filmen Charlie og Chokoladefabrikken. 
Det var et hit. 

Banko d.16.12 

December er nok om nogen måned traditionernes måned. Derfor vil vi også i år afholde 
børnebanko i hallen. Vi modtager meget gerne en lille gave fra jer forældre. Gaven skal 
være ikke spiselig samt gerne fint indpakket. Gaven afleveres på kontoret senest d.12.12. 
Tak for de spændende gaver jeg har modtaget – der er plads til flere. 

Rikke 

Rikke er på kontoret tirsdag, torsdag og fredag i kommende uge. 

Vinter. 

Vi er nu gået ind i vintertiden. Det betyder, at vi nok kan forvente, at det bliver 
endnu koldere – måske med sne – men det betyder også, at det er en god ide 
at sende/ give jeres barn mere varmt tøj – og bestemt også inde sko - med i 
skole. Vi ser mange børn, der endnu suser rundt på strømpesokker, mens de 
hoster. Det er altså for koldt. 

   Vigtige datoer i kommende uger: 

Uge 49 

05.12 Bestyrelsesmøde 19-21  

          Rikke er ikke på kontoret 

09.12 Rikke er på kontoret/ Mie fravær 

Uge 50 

15.12 Madmænd i hjemkundskab 18-22 



 
 

16.12 Skolebanko i hallen for alle elever 10.05 

Uge 51 

21.12 Juleafslutning. Kirke 8.30 – juleferien starter 12.00 

          Klassearrangement 3.-4.klasse  

Uge 52 

Juleferie i begge huse. 

Uge 01 2023 

02.01.2023 Børnehuset åbner 

04.01   1. skoledag – normal skoledag 

 

 

God weekend                        Mie 

 

 


