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Fredagsbrev 6. august 2021 
 

Alle Jeg håber, at alle har haft en god sommerferie efter en sommerferie, der, endelig temperaturmæssigt, 

har levet op til sit navn.  

Vi glæder os til at komme igang med det nye år; med nye opgaver og nye ansigter både på elever, 

forældre og lærer-siden. 

 

På lærersiden er Julie Brandt Pedersen, 

Ida Bertelsen og Jette Haaning 

Andersen kommet til.  

Ida er indtrådt i stedet for Peter og 

Julie er barselsvikar for Sabine.  

Jette kender de fleste fra børnehaven. 

Hun er vores nye 

børnehaveklasseleder.  

Tag vel imod dem.  

 

 

Jeg kan sige på alles vegne, at vi er parate til et skoleår, der forhåbentligt kommer til at minde om  

vores ”gamle” hverdag med fællesskab, alle fag og aktiviteter og vi glæder os til samarbejdet  med 

alle i det kommende skoleår. 

 

Haveaften på mandag kl. 16-19 

Forældre og ansatte mødes og bringer orden i buskadser og omgivelser og evt. lidt indenfor, hvis der 

er behov. Børn er selvfølgelig velkomne.   

Medbring gerne diverse haveredskaber (evt. med navn på). Der vil være ”Gule veste”, der hjælper jer 

hen til de forskellige arbejdsopgaver.  

Der kommer ca. 20 nye familier til skolen, så tag godt imod dem, og giv dem en hånd, hvis I kan se, 

der er brug for det.  

Herefter spiser vi grillpølser og går i klasserne til et kort forældremøde.  

Vi laver lidt om på slagets gang, fordi vi har nogle nye lærere, som vi gerne vil give mulighed for at 

mødes med alle relevante klasser, så mellemtrins-forældre mødes med klasselærerne kl. 17.30. Efter 

pølser og sodavand mødes indskoling og overbygning. ”Overskydne” forældre hjælper lige med den 

sidste oprydning.  

Klasselærerfordelingen ser således ud: 

• Børnehaveklasse: Jette Haaning Andersen 

• 1. kl. Marianne Havskov 

• 2. kl. Karina Thøgersen 

• 3. kl. Thomas Pedersen og Jane Pedersen 

• 4. kl. Lone Have og Kim Kristensen 

• 5. kl. Kåre Have og Ida Bertelsen 

• 6. kl. Jane Pedersen og Britt Sørensen 

• 7. kl. Thomas Pedersen og Ida Bertelsen 

• 8. John Hofni og Marianne Havskov 

• 9. kl. Britt Sørensen og John Hofni 
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Tirsdag d. 10. august  

• Indskolingen (0.-2. årg.) møder ind til undervisning 8.30-11.30.  

Herefter er SFO klar til at tage over.  

• Forældre i børnehaveklassen er velkomne til at deltage hele formiddagen. Forældre i 1.- og 2. 

kl. er velkomne til morgensamlingen og kort i klasserne, hvorefter I opfordres til at komme i 

fællessalen til formiddagskaffe. 

 

Onsdag d. 11. august 8.10- 12.50  

• Skolestart for alle elever. Onsdag og torsdag bruges til ryste-sammen-aktiviteter + diverse 

praktiske ting. Fredag er første ”rigtige” skoledag efter skema 

 

Rengøringslister  

• Der er medsendt rengøringslister. Hvis man er forhindret på den tildelte dato, finder man selv 

et andet forældrepar og bytter dato. 

 

 

Suzuki-skolen 

Hvis man nu ikke lige har nået at tilmelde 

sit barn til violin, kan det nås endnu.  

 

Tjek mulighederne for at lære at spille 

violin her.  

 

 
 

Flygel til afhentning  

 

. 

 

 

Vores gamle flygel er desværre i en forfatning, 

hvor det trænger til en kærlig hånd. Flyglet har 

tilhørt Bjarne Knudsen, der er tidligere 

skoleinspektør på Lødderup Folkeskole. 

Flyglet kan afhentes gratis efter først-til-mølle-

princippet 

 

 

 

Klasseinfo 

Indskoling Medbring cykel og cykelhjelm på onsdag 

• Onsdag starter færdselslæren i indskolingen, så medbring cykel og cykelhjelm. 

Overbygning 8. kl. 

• Klassen skal medbringe computere på onsdag. 
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SFO-NYT 
Jeg håber, at I har haft en god sommer og trods alt har glædet jer til at komme i SFO igen. 

 

Garderober 

Vi går tilbage til ”normale forhold”, så I skal benytte garderoben og indgangen som før CORONA. 

 

Morgenmad 

Der bliver igen serveret morgenmad til dem der ønsker dette. Tilmelding til dette sker på opslag ved SFO 

indgangen (det gælder også for 3.-5.klasse). 

 Betaling 30 kr. pr mdr. opkræves sammen med skolepengene. Betaling for august opkræves sammen med 

september-raten. 

 

Frugtordningen 

Vi serverer eftermiddags frugt og grønt hen på dagen.  

 

Aktiviteter 

Mere om hvad vi vil tilbyde af aktiviteter, kommer i de kommende fredagsbreve. 

 

Vi glæder os alle til at se jer. 

 

God weekend  

Flemming og Frank 
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