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18. februar
Fastelavnsfest i skoletiden
21.-25 februar Vinterferie

Skolen og Morgenfruen: Vedr. corona samt anbefalinger.
Gentagelse:

For at passe godt på hinanden og for at forsøge at holde vores ansatte på benene, vil vi fortsat
tage vores forholdsregler. Det vil sige fortsat skærpet opmærksomhed på smitteveje m.
afspritning, håndvask og rengøring. Fortsat omtanke i forhold til samvær, og fortsat regel om,
at eleverne og børn i Morgenfruen skal være raske, når de møder op.
Når man har været syg, skal der gå mindst 4 DØGN fra positiv test eller symptomudbrud, før
man kan komme i skole eller dagtilbud, men man kan under ingen omstændigheder
komme, hvis der stadig er symptomer. Dog kan lidt restsymptomer, som f.eks. let hoste
være okay, men da vil jeg gerne kontaktes forinden.
Hvis man er symptomfri, men testet positiv, skal der gå mindst 4 DØGN, før man kan
komme tilbage.
Tak for jeres forståelse og opbakning.
Mange hilsner
Vita - Tlf. 2427 1597

FASTELAVN - er mit navn, boller vil jeg have…
Kære forældre
På næste fredag fejrer vi fastelavn i skoletiden. Eleverne må gerne enten møde udklædte
eller medbringe kostumer. (Vi bruger ikke masker)
Temaerne i de enkelte klasser er meldt ud via klasselærerne.
Børnene glæder sig, og specielt de yngre elever bygger mange forventninger op i løbet af
ugen.
Desværre er salen jo under renovering, så vi kan ikke være der. I stedet vil der blive
hængt tønder op udenfor. (Så husk endelig noget varmt til at tage udenpå
udklædningen).Traditionen tro, ønsker vi os en masse lækre fastelavnsboller, og håber,
at I forældre har mulighed for at hjælpe. Der bliver indkøbt lidt lækre ting til tønderne
og nogle drikkevarer. (Saft/juice). På forhånd tusind tak for hjælpen.
OBS: Da nogle af børnene har allergier, bedes I kontakte synes, at der barns klasselærer
og aftale nærmere om det, som de må spise.
Vi plejer egentlig at sige, at forældre, der har tid, gerne må være med, men det kan
desværre ikke lade sig gøre i år.
På vegne af lærerkollegiet - Mange hilsner Vita

Morgenfruen
Kære forældre
I denne uge har vi vores gåture, eurytmi for de ældste børnehavebørn – 4-og 5-årige og krea
dag.
Vi pynter stadig fastelavnsrisene og synger og hører om det flydende - vandet som optakt til
festen den 18. februar. Børnene må gerne komme udklædte. Vi trækker katten af åen og ser,
hvem der fanger fisk, og hvem der er heldig at fange en hvid og en sort kat - de bliver kattekonge og kattedronning.
Vi minder om, at børnene ikke har legetøj med - en trøste bamse til de nye og de små er helt i
orden.
Noah er meldt ud af Morgenfruen 1.2.22
I forældrerådet er det besluttet, at vi fremover kun har Morgenfruens Blomsterbørn på Facebook, hvor der kan lægges billeder og historier op - internt. I bliver inviteret ind i gruppen af
Ditte, Bille s mor.
Så har vi Steinerbørnehaven og vuggestuen Morgenfruens Facebook side, som er ud til nye og
interesserede.
Hvis I har spørgsmål, undren,… så kom endelig og spørg; ellers ring, sms eller mail.
Rigtig god weekend til jer

Venlig hilsen Charlotte

Kære forældre i BH-kl.
Så er børnene kommet igang med at væve deres
fingerstrik, sikke det går!
Vi har været sammen med 1./2. Klasse et par
dage, det har været dejligt med ekstra
legekammerater.
Så har vi lært nye sanglege og har malet de
fineste malerier.
I næste uge står den på fastelavnsforberedelser.
God weekend.
Med venlig hilsen Pernille

Kære forældre i 1./2. klasse
På næste fredag fejrer vi fastelavn. Forældrene bager fastelavnsboller. De fleste børn har
bestemt sig for, hvilken udklædning de skal vælge. I denne uge har vi taget hul på
hovedfagsperioden med regning. Der har været en positiv og glad stemning i klassen. Ligesom i
de forrige perioder med regning har der været en livlig aktivitet, både når det gælder tabeller
eller spændende regneopgaver.
God weekend til alle.
Kærlig hilsen Britta

Kære forældre i 3./4. klasse
Endnu en uge er gået og desværre har klassen stadig et stort sygefravær. Derfor har jeg besluttet
at den nordiske mytologi må vente til efter ferien, så alle kan være med. Så vi har lavet
regnestykker i stedet for. Vi har lavet indkøbslister med mængder og priser og regnet ud, hvor
meget vi skal bære og betale, samt mange andre forskellige regnestykker.
Jeg vil lige minde om, at det er fastelavn på fredag. Jeg glæder mig til at se de fantasifulde
kostumer, som børnene har snakket om. Det bliver sjovt.
Ellers er der ikke så meget at fortælle om denne gang.
Så jeg vil blot ønske alle en rigtig god weekend.
Venlig hilsen Lone

Kære forældre i 5./6. klasse

Denne uge har igen været præget af mangel på elever, og fysikperioden har dermed stået en
smule på standby. Vi har dog fået lavet lidt forsøg de dage hvor der har været nok. Ellers har vi
hygget os med at snitte, tegne, læsning, spil og quizzer. Jeg håber vi i næste uge kan komme
rigtigt i gang.
Fastelavnsfesten er fredag i uge 7. Vi klæder os ud som romere. At lære hvordan man vikler sig
ind i et lagen så den ligner en toga kan forsøges et par gange der hjemme i løbet af ugen. Vi slår
katten af tønden blandet mellem klasserne. Hvis nogen vil være så elskværdige at donere nogle
fastelavnsboller, vil de blive modtaget med kyshånd.
Rigtig god weekend.
Med venlig hilsen Jannick

Kære forældre i 7./8./9. klasse
I denne uge har klassen lært mere om øjnenes anatomi og er blevet introduceret til det
periodiske system.
UU-vejlederen Mie kom og introducerede 8. og 9. klasserne for INTRO-forløbet i uge 13.
Eleverne skal aflevere deres ønsker senest tirsdag i næste uge.
Vi sluttede i dag af med at male tønderne til vores fastelavnsfest næste fredag.
I næste uge vil vi blive færdig med at arbejde med øjet og tage nogle dage til at tale om
samtykke.
Jeg ønsker jer alle en god weekend.
Med venlig hilsen Viola

