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Fredagsbrev 5. november 2021 
 

Alle Evalueringsfest for afgangsholder 2012 

  

 

 

Der gik lidt kuk i fællesbilledet, men her er de i skøn 

forening. 

Vi havde en hyggelig aften med unge mennesker, der 

er blevet meget voksne.  

Ud over det hyggelige aspekt, var der også en masse 

snak om skole og kvalitet.  

Vi bruger tilbagemeldingerne fra evaluerings-festerne 

til løbende at justere praksis.  

 

 

 

Besøgsdag fredag d. 26. november 8.10-12 

• Vi håber, at vi i år kan være traditionen tro og have juleklippedag sidste fredag i november 

for hele skolen. Forældre, bedsteforældre og andre interesserede er meget velkomne til at 

deltage, så sæt et X i kalenderen og giv invitationen videre.  
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Forebyggelse af misbrug 

• Arrangementet for 8. kl. og deres forældre med Peter Mygind & Søn var virkelig godt og 

berigende. Vi kan håbe på en gentagelse. 

 

Klasseinfo 

Indskolingen 1.- 2. kl. Købmandsbutik 

• Eleverne må meget gerne medbringe diverse rengjort emballage, så vi har noget at 

handle med.  Vi ved endnu ikke hvornår, det sættes igang. Det afhænger af, hvor 

hurtigt, vi kan får samlet varer sammen       

 

Fra skovtur i Legind 

        
 

En lille flok friske børn fra indskolingen var i sidste uge cyklet til Legind for at se til den 

begravede due i myretuen. Det viste sig, at der sandsynligvis har været en tyv på spil, og vi 

fandt kun nogle halefjer. Til gengæld fik børnene væltet og flyttet imponerende mange 

udgåede træer        

 

Overbygning Skole-/hjemsamtaler 

• 7. kl. 15.- 16. november 

• 8. kl. 24.- 25. november 

• 9. kl. 16. november 

• Der kommer tidsplaner med mail. 

  

7.- 9. kl.  

• Teater torsdag d. 11. november. Forestillingen vises på Sydvestmors Friskole i den 

almindelige skoletid. 

 

8.- 9. kl. 

• Besøg fra Forsvaret 

Onsdag kommer forsvaret forbi med en stor lastvogn og underviser 8. og 9. kl. 

 

SFO 
Tak for den store opbakning der var til vores halloween forældrekaffe, det var rigtig dejligt at se så mange.  
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Efterlysning 

Vi mangler syltetøjsglas i alle mulige forskellige størrelser, så hvis i ligger inde med nogle, er vi de glade 

modtagere. (det må også rigtig gerne være uden etikette på) 

 

Tjek ud 

Dét er MEGET vigtigt, at I får streget jeres børn ud, når de skal hjem. Vi bruger rigtig meget (læs alt for 

meget!) tid på at tjekke op på det.  

I værste tilfælde, hvis der bliver brand, bruger vi sedlerne til at sikre at alle børn er evakueret; og hvis så 

børnene ikke er streget ud, vil vi lede unødvendigt efter dem. S 

å HUSK at strege ud og sige farvel!        

 

 

God weekend! 

Heidi og Frank 
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