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22. december

Juleferie

Kære forældre og elever
Tusind tak for en superhyggelig basareftermiddag.
Tak for alt det fine arbejde og for alle donationer og gode handler.
Skønt, at så mange deltog i
forberedelserne og på selve dagen.
Det hele er et godt afsæt til næste år,
hvor vi kan håbe på, at det kan blive et lidt større arrangement.

Vedrørende test:
Den nuværende testindsats udvides, så også børn fra og med 1. klasse tilbydes en screeningstest
for COVID-19 ugentligt. Hvis man ønsker sit barn testet, skal der udfyldes en underskrevet forældretilladelse, som kan sendes til jer fra skolens kontor. Den ugentlige testdag her på skolen er
mandag over middag.
Man kan læse mere her:
https://sum.dk/nyheder/2021/november/screeningstest-tilbydes-nu-til-elever-fra-og-med-1klasse
Vi vil løbende sende informationer ud i den takt, vi modtager dem. Er der spørgsmål, er I velkomne til at kontakte mig på 2427 1597.
Venlig hilsen Vita

Et par stemningsbilleder fra adventsspiralen

___________________________

Kære forældre i BH-kl.
Ugen begyndte så dejligt med masser af leg i den våde tøsne.
Men det var ærgerligt med afslutningen og det voldsomme vejr. Vi har mange gøremål i
klassen her op til jul, og jeg fortæller om Marias lille æsel, vi har det hyggeligt. Husk at tjekke
om jeres barn har godt med skiftetøj på skolen. I ønskes en god weekend.
Venlig hilsen Helene

Kære forældre i 1./2. klasse
Børnene fandt kælkene frem allerede mandag, da der
var et lille lag rimfrost på bakkerne i skolegården. Der
blev vild jubel onsdag, da der kom et tykt lag sne som
var perfekt til at kælke på. Torsdag blev der kælket
igen og dagen blev sluttet af med varm kakao og boller.
I skrivende stund kælkes der videre. Det har været en
herlig uge, hvor børnene har fået en masse frisk luft,
sjov og motion. Tusind tak til forældrene for den
hyggelige julebasar.
God weekend.
Kærlig hilsen Britta

Kære forældre i 3./4. klasse
Sikke en uge! Allerførst vil jeg takke for en skøn basar. Det var en skøn dag med rigtig god
stemning – glæde børn og voksne. Det var dejligt at vi kunne gennemføre basaren i år. Mandag
fik vi ryddet op og hygget og gjorde klar til adventsspiralen, som vi havde tirsdag. Det var en
fin oplevelse. Jeg må sige at testen af ugen har stået i vejrlig – først var det hele vådt og så blev
alt hvidt. Kælke og varm kakao blev torsdagens indhold for de få, som mødte op. Mon ikke
også fredag kommer til at foregå på kælk.
Rigtig god sne weekend.
Med venlig hilsen Lone

Kære forældre i 5./6. klasse
Tak for en hyggelig julebasar. Det var skønt at se så mange og være sammen om noget fælles.
Sikke et teamwork der kan opstå.
Mandag brugte vi på at rydde op og gøre rent efter basaren, og tirsdag havde vi den smukke
adventsspiral med en helt speciel stemning, med stille julemusik og stearinlys - helt
enestående.
Onsdag startede vi en ny hovedfagsperiode op, nemlig geologi. Denne periode kommer til at
handle om Jordens indre, vulkaner og mange forskellige typer af sten, og deres sammenhæng
med jordens indre.
Torsdag var der som bekendt snefri, og i dag fredag, har vi haft online undervisning - lidt
anderledes, men der er blevet talt vidt og bredt om stentypen granit og tegnet.
Jeg håber alle får en hyggelig weekend.
Med venlig hilsen Jannick

Kære forældre i 7./8./9. klasse
Tak til alle for en fantastisk julebasar. Jeg håber I har fået lejlighed til at kigge på de
spændende fordybelsesopgaver igennem.
I denne uge tog naturen over, og vi måtte bøje os for dens kræfter. I dag kunne vi dog mødes
online. Jeg håber, at I alle finder tid til at tage nogle varme vinterstøvler på og gå en tur. Hvem
ved hvornår vi oplever disse snemasser igen.
Jeg glæder mig til at se alle fysisk i klassen igen på mandag.
Jeg ønsker jer alle en dejlig weekend.
Med venlig hilsen Viola

