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Ugebrev

27. nov. 2020

KALENDER
Mandag
Tirsdag
Mandag

21. dec.
22. dec.
4. jan.

Juleafslutning
Juleferie
1. skoledag efter juleferien

Adventsspiral i dag

Foregik klassevist, hvor hver elev gik ind og tændte sit lys i midten-derefter satte lyset i
spiralen og stille gik tilbage til sin plads. Hans Peter spillede til på klaveret. Bagefter var vi
fordelt i fem grupper i salen, hvor Hans Peter fortalte sidste del af Parsifal legenden og
spillede smukke musikstykker indimellem fortællingen. En stemningsmættet indgang til
adventstiden. God 1.søndag i advent. Venlig hilsen Vita

Gratis sangundervisning
En af vores helt nye vikarer, Anders, er under uddannelse på konservatoriet. Han mangler
”kaniner” og tilbyder gratis sangundervisning. Se venligst vedhæftede tilbud.
Venlig hilsen Vita

Praktikant
Lige for tiden har vi en ung mand, Ahmed, i praktik hos Lars. Han er uddannet vicevært og
skal være her i alt i 4 uger. Ahmed er myreflittig og er en venlig og imødekommende person.
Skolen bliver så fin.
Venlig hilsen Vita

Kære forældre i Bh.kl./1. kl.

Det var dejligt at se børnene igen. Vi har regning i denne periode, der øves tabeller og det
giver en livlig aktivitet i klassen, da der er bevægelse forbundet dermed. I dag har vi
adventshave og hygge i klassen. I ønskes en dejlig Advents weekend.
Venlig hilsen Helene

Kære forældre i 2./3. klasse

Endnu en uge er forsvundet med stor hast. Frosten har meldt sin ankomst med kolde fingre
og tæer, hvis man ikke har varme sokker og vanter.
I denne uge har vi færdiggjort Frans af Assis. Det er en fantastisk fortælling. I dag har vi haft
adventsspiral. En stille stund til eftertænksomhed sammen med eleverne. Det er en
fantastisk stund at have sammen.
Mandag begynder vi en regne-periode og december melder sin ankomst tirsdag. Så må vi se,
hvad der sker.
Onsdag får vi også besøg af skolens nye tilsynsførende. Han kommer i hovedfag.
Jeg skal hilse fra børnehaven og sige, at vores klasse kun skal gøre rent i klassen. Så slipper
alle for rengøring af gang og toilet.
God weekend.
Med venlig hilsen Lone Yde Jensen

Kære forældre i 4./5. klasse
Klassen er nu igen samlet. Marcus er med igen, nu hvor man må krydse kommunegrænsen.
Klassen afslutter perioden om Egypten og denne uge afsluttes med adventsspiralen, som helt
sikkert vil bringe os i den rette julestemning.
God weekend.
KH Britta

