
 

Nyhedsbrev /2023 

Nyt fra Børnehuset: 

Godt nytår allesammen! 
 
Det har været en stille uge i Børnehuset, hvor vi alle lige skulle finde rytmen igen efter en dejlig 
juleferie. Flere af børnene tog en ekstra lang ferie og kom først senere i løbet af ugen. Ugen har 
bl.a. budt på samlinger, gåture, gruppetid, en masse leg med vennerne og sidst men ikke mindst 
leg ude i det plask våde januar vejr.  
 
Velkommen til 
I børnehaven har vi budt velkommen til Celina og Sebastian og hos småbørnene til Sylvester. 

Vi har også budt velkommen til Camilla, som er pædagog og 
som skal være hos småbørnene. 

 
Åbningstider 
Flere af jer forældre har spurgt ind til Børnehusets åbningstider 
her i det nye år. Og vi fortsætter med at åbne klokken 6.15, da 
flere har tilkendegivet, at det er rart i hverdagen med lidt mere tid 
om morgenen for de af jer, der skal møde tidligt. 
 
Blå gruppe 
På tirsdag den 10. januar skal blå gruppe i skole for første gang. 
De skal derfor møde senest klokken 8.00, så de kan følges med 
Charlotte over i 0. klasse. De skal være på skolen hele dagen så 
de skal have en god madpakke og drikkedunk med. Når 
skoledagen er slut går de med op i SFO. Klokken ca 15.00 går 
de, der ikke allerede er blevet hentet med Charlotte tilbage til 
børnehaven. 
 

Vinterferie 
Vinterferien er lige om hjørnet, så der er kommet et opslag op på tavlen, som I skal krydse af på 
om jeres barn/børn holder ferie/fridage eller notere mødetider for dem som har behov for pasning. 
Tilmeldingsfristen er allerede på fredag den 13/1.  

 

Nyt fra skolen:  

Allerførst ønsker vi jer alle et godt nytår. Vi håber, I har haft nogle dejlige fridage sammen 
med jeres børn. 

Hvor var det dejligt igen at se alle eleverne. Snakken gik og gensynsglæden var stor. 



 
 

Spændte var vi også – 2 nye lærere……..  

Velkommen. 

Så fik vi budt vores 2 nye lærere velkommen. Jeg håber, I fik læst deres præsentation før 
jul. De er begge blevet godt modtaget af jeres børn og siger selv, at de er blevet godt 
modtaget. Så det tegner jo rigtig godt. 

                           

                   Henriette                                                                       Mette                                                      

 

 

Nyt skema. 

Nye lærere har betydet småændringer i jeres barns skema. Alle har fået skema med hjem i 
tasken torsdag. 

Indskolingsforløb. 

Tirsdag d.10.01 starter dette års indskolingsforløb. 8 kommende 0.klasses elever skal de 
næste 10 tirsdag prøve ”at gå i skole” og måske også i SFO efterfølgende. Husk at når man 
går i skole skal man have penalhus, madpakke og drikkedunk med.  Charlotte følger med i 
skole. Merete og Charlotte vil sammen/ i hold undervise både nuværende 0.klasse samt ny 
0.klasse. 



 
 

Vi glæder os til at møde de nye elever. 

HUSK 

At sende udetøj og skiftetøj med jeres barn i skole igen efter ferien. 

Ny bogholder 

Rikke – vores bogholder – har valgt at opsige sit job hos os. Hun har fået tilbudt nyt job – 

et job hun ikke kunne sige nej til.                                                                                     

Derfor er der nu udsendt nyt stillingsopslag på job net.                                                     

Jeg håber, at I vil prikke til evt. kandidater og gøre dem opmærksomme på, at vi søger ny 

bogholder.  

Har I uafklarede spørgsmål/ mellemværende med Rikke, bedes I - sammen med 

Rikke - få disse bragt ud af verden i løbet af januar måned. 

  

   Vigtige datoer i kommende uger: 

 

 

Uge 1  

02.01.23 børnehuset åbner 

02.- 03.01. juleferie for skolens elever 

Uge 2 

09.01 Bestyrelsesmøde 

13.01 Marianne ferie fri dag 

Uge 3 

20.01 alle på skolen tager i ”teateret” på Løgumkloster Efterskole 10-12 



 
 

Uge 4 

Uge 5 

30./31. og 01.20 Dorthe på læsevejlederkursus del 3 

Uge 6 

06.02 Bestyrelsesmøde 

Hele ugen: Uge sex 

Uge 7 

Hele ugen: Vinterferie for skolens elever 

Uge 8 

24.02 støtteforeningen inviterer til fastelavnsfest i hallen 

Uge 9 

03.03. Trivselsdag 

Uge 10 

06.03 SH samtaler 0.klasse og 3.klasse 

          Bestyrelsesmøde 

09.03 SH samtaler 0.klasse og 4.klasse 

Uge 11 

13.03 SH samtaler 5.-6.klasse og 7.-8.klasse 

14.03. SH samtaler 1.-2.klasse og 5.-6.klasse 

Uge 12 

21.03 0.-4.klasse Skolen i biografen 

23.og 24.03 Teateruge 

Uge 13 



 
 

27.-31.03 Teateruge 

30.03 Skolefest. Teaterstykket opføres – generalprøve 10.00 

Uge 14 

Børnehus og skole holder påskelukket. 

Uge 15 

10.04 2.påskedag – fridag 

12.04 Generalforsamling 

HUSK 

Vinterferie uge 7 

Påskeferie uge 14 

Generalforsamling d.12.04 

Skoletur 06.-09.06 

 

 

Rigtig god weekend til jer alle                                                               

Venligst Mie 

 


