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Ugebrev

18.06.2021

KALENDER
Onsdag

23. juni

Sidste skoledag

Lørdag

26. juni

Forældrearbejdsdag fra kl. 9.00

Onsdag

11. august

1. skoledag efter sommerferien

Forældrearbejdsdag lørdag d. 26. 6.
Vi begynder kl. 9 og fortsætter til kl. ca. 15.
Der er forskellige opgaver, som vil være indenfor malerarbejde –
udvendigt og indvendigt vedligehold – pleje af grønne områder – tjek af
gynger mv. – klipning af hække osv.
Vi sørger for kaffe, te og saft.
Måske nogen har mulighed for at bage kage? Og ellers tag en ”klemme”
med til frokost.
Vi drømmer om, at der kommer en masse forældre, så vi kan give det hele
et godt løft.
På forhånd tusind tak for jeres støtte og hjælp.
På bestyrelsens og lærernes og egne vegne
Mange hilsner
Vita

Blomster
Kære forældre
Vi skal bruge en del blomster på tirsdag til at binde kranse af og til op-pyntning af skolen.
Hvis I har mulighed for at sende nogle blomster/grønt med på tirsdag morgen, vil vi være
meget taknemmelige for lidt af hvert. Evt. sendt med i en bærepose – mange bække små, I
ved……
På forhånd tusind tak.
Venlig hilsen lærerne.

Til alle: Sidste skoledag før sommerferien
Skoledagen begynder 8.20 som vanligt.
9.15

Udfordrer 8./9. klasse lærerne i rundbold.

10.30

Afslutning i salen
Velkomst og sang
- Eurytmi
-2/3 kl. fløjtespil
- Taler
- Farvel og goddag til kollegaer
- Til 8./9. kl.
- 8./9. kl.: Overrækkelse af vidnesbyrd og blomsterkranse.
Sang

Slut kl. 12.15, hvor 8./9. kaster karameller ud fra salvinduet.
Alle forældre, som har tid og lyst er velkomne. Ligeledes er bedsteforældre og anden
familie velkomne til at være med.
OBS.: Undervisningsministeriet anbefaler kraftigt, at man lader sig teste forinden for
disse afslutningsarrangementer rundt om på skolerne.
I øvrigt er stort set de fleste restriktioner ophævet. Der er selvfølgelig tilgængelighed til
håndsprit.
Venlig hilsen lærerne

Kære forældre i BH-kl./1. klasse

En god uge er slut, vi gentog sidste uges arbejdsform, dog har vi enkelte dage haft
undervisning udenfor i det dejlige vejr. På mandag må børnene gerne have legetøj med. God
weekend.
Med venlig hilse Helene

Kære forældre i 2./3. klasse

Så er det den sidste uge der er gået. Sommeren er kommet for at blive og det kan vi godt
mærke. Så det kan være svært at sidde inde, når solen skinner og der er rundbold på
programmet.
Vi er stadig i gang med regning. Der deles, ganges og laves monsterstykker. Vi øver til
sommerafslutningen på onsdag. Det bliver så fint. Og som det ser ud nu, er forældre
velkommen til at være med – se tidspunktet i ugebrevet.
Et stort ønske til allersidst - husk at hjælpe jeres børn med at få ekstratøj og sko med hjem
inden ferien. Vi oplever desværre nogle gange, at der er efterladt tøj, når vi går på ferie.
Det er alt for denne gang.
Med venlig hilsen Lone

Kære forældre i 4./5. klasse
Det har været en herlig uge. Dejligt vejr og god stemning.
Klassen har været i fuld gang med at snitte i træ. Efter at
vævene blev færdige, kunne børnene næsten ikke få nok af at
snitte. Så der er blevet snittet både inde og ude. Der er blevet
lagt sidste hånd på hæfterne og de er nu lagt i poser og klar til,
at børnene kan få dem med hjem. God weekend.
God weekend til jer alle - Kærlig hilsen Britta

Kære forældre i 6./7. klasse
Så slutter vores sidste hovedfagsperiode for dette skoleår. Det har været en meget aktiv
periode med mange spændende klassediskussioner. Vi bruger den kommende uge til at
binde alle løse ender og gøre os klar til det næste skoleår. Efter sommerferien vil vi være i et
nyt klasseværelse. Det betyder, at vi bliver nødt til at efterlade vores klasseværelse rent og
pænt så den næste klasse kan flytte ind. Jeg glæder mig til en arbejdsrige uge og håber, at jeg
også kan byde jer velkommen lørdag den 26. juni til nogle af de større opgaver som skal
klares i vores bygning (se e-mail).
Hav en dejlig weekend.
Kærlige hilsner Viola

Kære forældre i 8./9. klasse

Så er vi ved at være helt færdige med skoletiden, som vi kender den. Klassen har i denne uge
fået en sidste vitaminindsprøjtning, nemlig fysik med Vidthdyan. I fredags så vi den temmelig
fantastiske russisk/franske film ”Koncerten”, vi har rundet danskfaget af med flere eventyr af
H. C. Andersen, vi afslutter engelsk ved at færdiggøre fortællingen om Oliver Twist – og som
altid afslutter vi i klassen ved at rydde helt op og gøre rummet (salen) klar til det, den gerne
skulle bruges til næste år, nemlig: Sal.
Og i dag, fredag, bydes klassen på en gang velfortjent pizza – det står Vita for.
Vores sidste skoledag – på onsdag – bliver alligevel meget mere normal, end vi troede. Så alle
kan være med, vi kan spille den traditionelle rundboldkamp – 8/9 plus støtte mod lærere
plus støtte – det bliver klokken 9:15. Og vi kan være i salen på normal vis for første gang i 15
måneder – det bliver kl. 10:30, hvor vi siger farvel til hinanden, og hvor klassen får
vidnesbyrd, taler med mere. Om det så er karamelkastning, kan det finde sted.
Med venlig og højsommerlig hilsen – Hans Peter Rasmussen

Kære forældre og venner
I forbindelse med skolens sidste dag inden ferien og fejringen den dag af vores 8/9 klasse har
vi brug for mange blomster, der kan gøre dagen smuk og festlig. Derfor beder vi om, at de af
jer, der har blomster, som de vil donere til denne dag, vil give dem med børnene i skole, helst
tirsdag den 22. juni om morgenen.
Med venlig hilsen – for kollegiet - Hans Peter Rasmussen

