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Ugebrev                   18. dec. 2020  

KALENDER 

Fredag 18. dec. Juleafslutning i klasserne 
Mandag 21. dec. Juleferie 
Mandag 4. jan. 1. skoledag efter juleferien 
 

 
Kære forældre i BH-kl./1. kl. 
Det har været en meget stille uge på skolen. I vores klasse har vi hygget, leget og dagligt 
spillet julespil. Elevfremmødet har været noget svingende i den sidste uge. I ønskes alle en 
glædelig jul og et dejligt nytår. Vi ses 4. januar igen.  
 
Med venlig hilsen Helene 

 
Kære forældre i 2./3. klasse 
Efter en uge med regning hvor vi har fået styr på at låne i minusstykkerne. Ellers har det 
stået i julens tegn, og man kan godt mærke, at ferien er nær. 
Jeg vil ønske alle en rigtig dejlig jul, samt et godt nytår.  
 
Med venlig hilsen Lone Yde Jensen 
 

 
Kære forældre i 4./5. klasse 
Den sidste uges undervisning op til juleferien, blev jo helt anderledes, end vi havde planlagt. 
Den ene halvdel af klassen skulle have fjernundervisning, så vi var sammen på Zoom. Alle var 
hurtige til at omstille sig til den nye situation. Der er blevet øvet skrivning, skrevet små 
julehistorier, rimet, læst og lyttet. Vi har faktisk lært hinanden endnu bedre at kende nu. Vi 
har også set børnenes kæledyr som omfatter hunde, katte og en enkelt tam høne. Der er 
begyndt en fransk dreng på skolen, Louis, som også skal gå i klassen. 
Indtil videre undervises han og hans storebror, Louis, intensivt i dansk med henblik på 
efterhånden at komme mere og mere med i klassen. Vi ønsker Louis og hans familie hjerteligt 
velkommen. 
Sidste dag før ferien spiller vi julebingo med spændende gevinster fra jer forældre. Tak for 
det. I ønskes alle en rigtig god jul og et godt nytår. 
 
 

KH Britta 
 



Kære forældre i 6./7. klasse 
En rigtig glædelig jul og et godt og fredfyldt nytår til jer.  
Der nåede lige at begynde en ny pige i klassen, Clara, inden nedlukningen – vi ønsker Clara og 
hendes familie hjerteligt velkommen til skolen. 
Derudover er der begyndt en fransk dreng på skolen, Paul Henri, som også skal gå i klassen. 
Indtil videre undervises han og hans lillebror, Louis, intensivt i dansk med henblik på 
efterhånden at komme mere og mere med i klassen. Vi ønsker ligeledes Paul Henri og hans 
familie hjerteligt velkommen. 
 
Mange hilsner Vita 
 
 

Kære forældre og elever i 8/9 klasse 
Ja, så er vi ved at skulle sige glædelig jul og godt nytår til jer alle sammen. Efter et år, der har 
været en større udfordring, end vi har været vant til – for nu at sige det på den måde. 
En god start – og så ramlede alle planer i foråret. Det samme skete i efteråret og igen her på 
det seneste. Man ville gerne vide, hvad der venter os i januar – i foråret, i hele næste år. Men 
ligesom alle andre mennesker i verden må vi bare vente og se. 
Vi har vænnet os helt til det ualmindelige klasseværelse – de fleste har taget det helhjertet til 
sig.  Det samme gælder skolearbejdet, der i det store og hele har flydt stille og roligt af sted 
med timer og fag og lærdom i stadigt stigende grad. Og en rar stemning, hvor både elever og 
lærere trives og er glade for at være i skole. Derfor håber jeg inderligt, at vi skal være direkte 
overfor hinanden, når ferien er forbi. 
Klassen har haft tre arbejdsomme uger med geometri med Vidthdyan, den sidste af ugerne 
var online. Og derudover var der onlinetimer i dansk, engelsk og samfundsfag. 
Og nu trænger vi til ferie. 
Til alle: En glædelig jul ønskes I, og kom rigtig godt i gang med det nye år – og med 
vaccinationerne, når det bliver muligt. 
 
Med venlig hilsen – Hans Peter Rasmussen 
 
 
 
 

 
 


