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Fredagsbrev 17. september 2021 
 

Alle COVID-19  

• Testning af 9-11-årige sættes igang 1. oktober. 

• Ikke-vaccinerede medarbejdere og elever fra 12 år i grundskolen vil fra 1. oktober 

2021blive opfordret til én ugentlig test. Indtil da gælder den nuværende opfordring 

om to ugentlige testninger.  

 

 

Klasseinfo 

Indskoling Klassekassen 

• Vi vil bede alle forældre i IS om at overføre 200 kr. til klassekassen. Husk at påføre 

jeres barns navn på overførslen. Reg. 9133 Kontonr: 1507722 

 

”Mel-fabrikken” 

• Vi har haft høsttema i indskolingen.  

Drengene i 2. klasse blev fanget af processen med at lave mel.  

De startede ud med alm. fliser til at ”mose” kernerne, efterfølgende udviklede 

Flemming ”herregårds” møllesten. Samtlige pauser er de seneste 14 dage, blevet 

brugt til at lave mel.  

 

    
 

Koncert 

Indskolingen var til koncert i Ørding i 

tirsdags.  

Koncerten hed ”Under åben himmel” og 

var en god oplevelse. 
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Mellemtrin 5. kl. 

• Torsdag d. 23. skal 5. kl. besøge Energicentret i Østerild. Der kommer nærmere info 

om afgangs- og hjemkomsttider. 

6. kl.  

• 6. kl. er på tur til København torsdag d. 23. til søndag d. 26. med Jane og Kim. 

Overbygning 8.- og 9. kl. torsdag d. 23/9 

• I sandhedens tjeneste 

Eleverne skal deltage DR’s kursus ”I sandhedens tjeneste” Kurset foregår i 

Holstebro DR’s lokaler. Eleverne er retur på skolen kl. 16. 

 

Billeder fra 8. kl. deltagelse i Skills i Bjergby 

• Vi havde en god dag, hvor vi dystede mod Bjergby og Sydvestmors. Vi gik 

desværre ikke videre trods en heroisk indsats. 

  

 

SFO-NYT 
 

Efterårsferie 

• Tilmelding til pasning i efterårsferien skal ske senest d. fredag d. 1. oktober. 

 

Efterlysning 

• Hvis I har noget overskydende af nedenstående, så vil vi meget gerne hjælpe jer af med det: 

o Knapper, syltetøjsglas, servietter m. motiv og silkebånd. 

 

. 

God weekend 

Heidi & Frank 
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