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Fredagsbrev 4. februar 2022 
 

Alle Corona 

• Der ændres hele tiden retningslinjer i fh.t. at være nær kontakt, så det kan være lidt svært at 
holde sig opdateret. Vi kan anbefale www.coronasmitte.dk og deres guides for smittede eller 
”nære kontakter”. I er selvfølgelig også velkomne til at kontakte os, hvis I har spørgsmål. 

Sygdom 

• Som I nok har oplevet, har vi været berørt af fravær på pesonalefronten i ugens løb, men med 
fælles hjælp og nogle børn/unge, som har været gode til at hjælpe, har det været en rigtig god 
og positiv uge. 

 

Teateruger i uge 8 og 9 

• Vi regner med at gå i gang med teater-ugerne efter vinterferien. Der kommer nærmere skema i 
næste uge. Planen er, at der vil være generalprøve torsdag i uge 9 kl. 10 og forestilling om 
aftenen kl. 18.30. Så søt X i kalenderen. 

Husk hovedrengøring i morgen lørdag d. 5. februar er udskudt 

• Der kommer et nyt tidspunkt længere henne i året. 
 
Klasseinfo 

• Indskolingen og mellemtrinnet afholder fastelavnsfest i skoletiden fredag d. 11. februar. 
 

 
Indskoling Det rolige børneliv 

• Vi har erfaret fra sidste uge, at det giver god mening og en roligere opstart på dagen, hvis 
vi starter dagen på ”blå pladser”. 

• Det vi sige, at når morgen-SFO slutter, vi samles i det store rum. Derfor vil vi bede om, at 
børnene møder til tiden, da det giver opbrud og uro, når enkelte elever kommer for sent. 

Fastelavn 

• Vi holder fastelavn på fredag. Mød op udklædt eller tag udklædningstøj med.  
Der kommer en særlig mail til indskolingen. 

Mellemtrin Fastelavn 

Vi holder fastelavn på fredag. Mød op udklædt eller tag udklædningstøj med. 

SFO-Nyt 
Aktiviteter 

• Næste uges aktiviteter med forbehold da vi ikke ved, hvor Corona’en rammer næste gang. 
 

 Sløjd Gym. 
Mandag 3.- 4. kl. 0. kl. 

Tirsdag 2. kl. 1. kl. 

Onsdag 0. kl. 2. kl. 

Torsdag 1. kl. 3.- 4. kl. 
Der vil i løbet af ugen blive tændt bål og kokkereret over flammer hvis vejret tillader det. 
God weekend 

Flemming & Frank 
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