
 

 

Ugebrev            15. nov. 2019  

 

KALENDER 

Lørdag   30. nov.  Julebasar (Skoledag) 
 
Fredag 20. dec.  Sidste skoledag før juleferien ( Indtil 6.jan.20 ) 
 

  

Julebasar lørdag d. 30.11. kl. - 10.00 – 15.30 
 
Næste møde er på onsdag d. 15. november kl. 18. Alle er velkomne til at deltage i mødet. 
 
Mally kan kontaktes på minpuli@gmail.com 
 
 
Der kommer særskilt info snarest. 
 
Mange hilsner 
Basargruppen 
 

 

Lopper – lopper – lopper - lopper 

Ved basaren laver vi et loppemarked, hvor man for en meget billig penge 

kan købe sig små og lidt større oplevelser – bøger, porcelæn, legetøj, 

børnetøj, voksentøj, pæne ting, ikke så pæne ting, ting-man-ikke-ved-

hvad-er-men-som-man–bare-gerne-vil-have, ting til julegave og så 

videre. Vi modtager med glæde alle ting, som vi kan sælge videre. 1001 

tak. 

Med venlig hilsen – 7/8/9 klasse og Hans Peter Rasmussen 
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Kære forældre i BH-kl./1./2. kl. 
Der var en del sygdom blandt eleverne i løbet af ugen. Vi håber, at alle er ved at være friske 
og klar igen.  Husk lanternefesten i morgen, tirsdag. Der er kommet brev med hjem. 
 
Eleverne fra børnehaveklassen er for tiden til konsultation hos sundhedsplejersken – næste 
gang i morgen, tirsdag. 
 
Med venlig hilsen Vita 

 
 

Kære forældre i 3./4. klasse  
Lærerstuderende Viola er med i undervisningen fem onsdage inden jul. Temaet handler om 
bæredygtighed og genbrug. Klassen er allerede godt i gang med at skabe nye ting af affald. I 
denne uge fremstiller børnene julepynt af deres hjemmelavede papir. Pynten kan købes på 
julebasaren. 
 
Venlig hilsen Britta 
        

 
Kære forældre og elever i 7./8./9. klasse 
Vi er nu begyndt på geologi – jordklodens bestanddele og historie. Det er ikke det enkleste 
stof, men vi skal nok få has på det. 
De to klaverer i klasserummet og i faglokalet bliver flittigt benyttet i alle pauser – der 
musiceres rigtig meget. Herligt. 
Vi havde besøg fra UU – uddannelsesvejledningen. Mie fortalte en del om det at vælge vej, når 
man er færdig med 9. eller 10. klasse. Hun dukker op ved forældremødet i januar. 
På mandag skal 7. klasserne til skolesygeplejersken – I har via børnene fået sedler om det. 
I eurytmi øves der både på optræden ved basaren og på klassens medvirken ved julespillene.  
De selvstændige opgaver – Fordybelsesopgaverne – nærmer sig deres afslutning, og mon 
ikke der er en del af eleverne, der er ved at få lidt travlt, så de kan få lavet rigtig flotte ting til 
udstillingen ved basaren 
 

Med venlig hilsen – Hans Peter Rasmussen 
 
 

Kære 7./8./9. kl. 
Endnu en uge er gået. Klassen har stadig glæde af Violas besøg, hvor de arbejder med 
insekthoteller og plancher. Det er skønt at se hvor optaget de er af det arbejde. I forbindelse 
med hendes arbejde, vil hun gerne tage klassen med på skovtur. Det bliver på tirsdag, hvis 
altså vejret vil. Så husk ekstra tøj og stor madpakke. Men igen, hvis det regner, bliver vi nok 
hjemme. 
Jeg har så fornøjelsen af at forberede dem til deres optræden til basaren. Det skal nok blive 
godt.  
Det er alt for denne uge. 
 

Med venlig hilsen – Lone Yde Jensen 


