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Reflekser og lys 

Vi vil lige opfordre til, at I tjekker lys og 

reflekser på cykler og tøj. 

Der er en del meget mørke elever på vej til 

skolen om morgenen, som er meget udsatte i 

trafikken. 

 

 

Bestyrelsesnyt, december 2016 
Året er ved at rinde ud, og det er dermed en god anledning til at samle op på, hvad der er sket i og omkring 

skolen i det sidste halve år, samt hvad der skal ske fremover. 

Udeguppehuset fungerer fint, men der mangler stadig at blive ryddet op og gjort pænt omkring det. Vi har 

forsøgt at samle en gruppe forældre til jobbet, men da dette ikke er lykkedes, er der nu bestilt håndværkere til 

at få det sidste på plads. Der bliver etableret faldsand rundt om huset, stien gøres færdig og endelig kommer 

det permanente hegn på plads. 

Der skal bygges et ”Kreahus” på siden af bygningen, der huser sløjd. Tankerne er, at der her skal være rum til 

diverse kreative sysler, således at alle disse bliver samlet et sted. 

Musiklokalet flyttes til kælderen, der er ved at blive sat i stand og shinet op. Hvis vi er rigtig heldige, resulterer 

dette i endnu mere og endnu bedre sang og musik  

Det næste, der står for tur, er fysiklokalet, men da dette er et større projekt skal vi i gang med processen fra ide 

til virkelighed! 

Her midtvejs i skoleåret vil vi gerne takke alle for et dejligt halvt skoleår, hvor børn, forældre og lærere har 

tilbragt mange gode timer sammen. Vi skal som skole ikke hvile på laurbærrene, men en pause kan alle trænge 

til. I ønskes derfor alle en god juleferie, en glædelig jul, et godt nytår og et på gensyn i 2017. 

Bestyrelsen 

Martin Skov Klemmensen 

 

Julearrangement søndag d. 11. dec. Kl. 16  

 Vi starter i Lødderup Kirke kl. 16.00 med Lucia-optog og familiegudstjeneste 

 Efter gudstjenesten er der fakkeloptog fra kirken og til skolen 

 På skolen er der julehygge med underholdning og juletræsfest 

 Der er julecafe med æbleskiver og pølser som 7. årg. står for at arrangere. 

 

 Salg af æbleskiver 
8. årg. sælger æbleskiver hver fredag i julemåneden. Prisen er 10 kr. for 3 æbleskiver og et krus saft. 

 

 Lucia-optog på skolen tirsdag d. 13. december 
Traditionen tro har vi optog tirsdag morgen til morgensamlingen. Alle er jo også denne dag velkomne 

til morgensamlingen. 

 
 Lus 

Den søde juletid har også været indtog for lus, så tjek håret. Der er meldinger om lus fra alle 

aldersgrupper!!! 
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Mellemtrin Lucia-optog 

Alle piger i mellemtrinnet deltager i Lucia-optog. De skal mødes ved kirken kl. 15.30 på 

søndag. De skal have hvide strømpebukser og nystrøgen kjole med. 

Overbygning 9. årg. 

 Skolehjem-samtaler 15/12.  
Der kommer en tidsplan.  

 

 
SFO 

Lucia: 

Traditionen tro, går børnehaven og sfo’en lucia tirsdag d. 13 december. Optoget starter kl. 14.30 og derefter 

er der forældrekaffe til kl. 16.00 

 

Børnejulefrokost: 

Sfo’en holder julefrokost mandag d. 19 december. Dagen er en hyggedag med god mad og lege. Alle skal 

medbringe noget mad, se madplanen på opslagstavlen i garderoben. Det er tilladt at bytte indbyrdes. Det er 

også for Tweens. Maden skal afleveres senest mandag morgen 

 

Tweens: 

Svømning: 

Der er svømning for tweens fredag d. 16 december. Børnene skal hentes i svømmehallen kl.16.00. Det er 

sidste gang svømning, da Jesperhus er lukket pga renovering efter jul. 

 

Bagedyst: 

Onsdag laver vi bagedyst i småkager. Hvem laver de bedste og flotteste småkager! 

 

Madplan: 

Mandag: lasagnette  

Tirsdag:  æbleskiver                                                                                                                                                    

Onsdag:  pizza       

Torsdag: pirogger 

 

 

God weekend 

Frank 
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