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Fredagsbrev 28. maj 2021 
 

Testning for Covid-19 

• Hurtigtest kan foretages på skolen tirsdag og torsdag fra kl. 7.30-9.30.   

 

Alle Generalforsamling tirsdag d. 15. juni kl. 19 

• Der er sendt indkaldelse til generalforsamling ud på særskilt mail i tirsdags den 25. 

maj. 

• Husk at det igen i år kræver tilmelding, så vi kan sikre, at fornødne krav til afstand 

kan overholdes. 

 

Hærværk 

• Vi har desværre haft et tilfælde af hærværk på skolen i perioden omkring sidste 

weekend. Der er blevet ødelagt en ovenlys-kuppel på børnehavens bygning. 

Herudover har vi måtte fjerne smadrede flasker fra børnehavens legeplads. 

Tilfældet af hærværk er meldt til politiet.  

Vi vil opfordre til, at de unge mennesker ikke bruger skolens område om aftenen i 

den nærmeste periode, indtil vi igen har styr på brugen af skolens område i fritiden. 

 
Indskoling Legetøjsdag 

• Efter en længere periode med nedlukning at legetøjsdage er tiden nu moden til en 

revitalisering. Eleverne i 0.  og 1. kl. må derfor medbringe ikke-elektronisk legetøj 

om onsdagen. For god ordens skyld: Medbragt legetøj sker alene på eget ansvar. 

Kyllinge-åbenbaringer 

• Vi forventer udklækning i den kommende uge. 
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Overbygning Erasmus + 

 
Efter intet mindre end to aflyste besøg fra 

de andre involverede lande i UNESCO EU 

projektet, må vi nu ty til at livestreame 

Danmarks bud på UNESCO verdensarven.  

 

 

I den anledning drog 8. klasse på deres 

første tur mod Jellingestenene i går, hvor vi 

mødte en engageret og fremragende 

fortæller, der kunne levendegøre 

Kongernes Jelling for eleverne 

 
 

– herefter stod det på lidt sjov i skoven, da 

vi kørte til Gorillapark i Vejle, hvor der, 

trods flagrende sommerfugle i maven og 

noget nervøsitet hos de fleste,  blev krydset 

mange grænser, overvundet en del 

højdeskræk og ikke mindst vundet store 

sejre, så alle til sidst svang sig i 

trækronerne i 10 – 20 meters højde med 

stor begejstring og gå på mod. 

 

Mandag tager 8.  til Nordmors kl. 9 og 

onsdag kl. 12 tager de til Doverodde og 

sejler med vikingeskib 
 

 

. 

 

SFO 
Spirer 

• Mandag starter yderligere to børn i spirer-gruppen, Rose og Clara. Tag vel imod dem       

 

Royal Run  

Royal Run blev veloverstået og ovenikøbet i tørvejr. Der blev løbet til den store guldmedalje af de mange 

raske børn. Nogle har her fra morgenen af klaget over ømme fødder og ben., men alle er klar til en ny 

omgang 
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Aktiviteter i næste uge 

• Bål, pandekager af Carla My`s æg, bagning, oprydning af huler plus det løse 

 

Husk tilmelding til sommerferien 

 

Tjek glemmetøj 

• Kassen tømmes til Røde Kors i næste uge 

 

God weekend 

Flemming og Frank 
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