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Fredagsbrev 24. september 2021 
 

Alle COVID-19  

• Testmulighed af 9-11-årige er startet tidligere end først udmeldt, så det er muligt 

fra tirsdag. Husk at medsende samtykkeerklæring, hvis I ønsker at gøre brug af 

det. 

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

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

opfordring om to ugentlige testninger.  

 

Rengøringslister til hovedrengøring lørdag d. 9. oktober kl. 8.30-12 

• Vi sender lige rengøringslisterne ud igen. Er man blevet forhindret i at deltage 

finder man selv en familie på vinter-holdet at bytte med. 

• Man starter med fælles morgenmad kl. 8.30 og får fordelt opgaverne. Dagen 

slutter ved 12-tiden, når alle er færdige. 

 

Klasseinfo 

Indskoling Udeskole tirsdag 

• Indskolingen skal på myretue-ekspedition på tirsdag. De skal medbringe cykel, 

cykelhjelm og turtaske til madpakken.  

• De elever i børnehaveklassen, der kan cykle, må gerne cykle med. Der kommer 

særskilt info fra Jette. 

1. kl. 

• De har et brev fra Marianne med plan for hjemmebesøg med hjem i tasken. 

Mellemtrin 5. kl. 

• Det var en god tur til Østerild Energicenter, trods blæsevejr. 

3.-4. kl. 

• Teatertur til Limfjordsteatret mandag d. 27/9 

Turen foregår indenfor normal skoletid. 

3.-5. kl.  

• Lejrtur onsdag d. 29/9 – fredag d. 1/10 

Turen går til Sønderborg fra skolen onsdag morgen kl. 8 og hjemkomst fredag kl. 

15. 

6. kl. 

• Alle er landet vel i Dronningens København. De er retur på søndag. 
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Overbygning 7. kl. 

Billeder fra engelsk i 7. Kl. Vi bagte Pavlova kage, som er nationalkagen i New Zealand. 

  

 
 

 

SFO-NYT 
 

Efterårsferie 

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

 

Aktiviteter 

• Tirsdag er der yoga (og nej, det er ikke Flemming, der står for det!) 

• Onsdag bålaktivitet 

• Torsdag er der ”Just dance” og rundbold 

 

Halloweenfest fredag d. 15/10 med forældrekaffe 

• Sæt et X i kalenderen og oplev uhyggen 

 

Tjek glemmekassen for tøj 

• Overskud sendes til Røde Kors næste mandag, så tjek lige om I mangler noget. 

. 

 

. 

God weekend 

Flemming & Frank 
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