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Fredagsbrev 18. marts 2022 
 

Alle Praktikanter 

                                      
                                  Magnus                                              Rene 

 

Vi har fornøjelsen af at have et par mænd ekstra i dagligdagen. Magnus er fortrinsvis med i 
indskolingen og Rene i mellemtrin/overbygning. 
 
Sangbøger 

• Fra 3. kl. og op skal man have en sangbog til morgensamlingen. Hvis man har forlist 
den, kan man hente en ny på kontoret. Lisbeth ordner det økonomiske (150 kr.) sammen 
med skolepengene. 

 
Forårsrengøring 

• Lyset er kommet tilbage, og vi kan se behovet for at få lidt mere styr på oprydning 
indenfor og udenfor. Det sætter vi fokus på sammen med eleverne, så vi får passet bedst 
muligt på vores fælles ting og omgivelser. 

 
 

Mellemtrin 6. kl. 

• Skole/hjem-samtaler d. 5. april.  
Der er sendt info. 

Overbygning 7. kl. 

• 7. klasse havde en rigtig god tur til Berlin, hvor vejret var helt perfekt. Vi fik set 
mange spændende seværdigheder, og samtidigt oplevede vi storbylivet på 
nærmeste hold.  
På billederne er det Berlins vartegn Brandenburger Tor, Checkpoint Charlie 
(grænseovergang mellem Øst-og Vestberlin) og selveste Ed Sheeran i godt 
selskab! 
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• Skole/hjem-samtaler for 7. kl.  
Samtaler afholdes 4.-, 5.- og 6. april. Der kommer nærmere in 
 

 
 

 
 

SFO-Nyt 
Pasning i påskeferie 

Husk at fra-/tilmelde til påskeferien 11. 12. og 13. april. Inden fredag d. 25       
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SFO’en holder sommerferielukket i ugerne 28, 29 og 30 

• I uge 28 kan børnehaven være behjælpelig med pasning, hvis der er behov for det. Meld 
tilbage, hvis I står med et behov i uge 28. 

 
Aktiviteter 

• I næste uge vil der være forskellige aktivitetstilbud, Sløjd bliver åbnet for kreative ideer, vi 
går så småt i gang med påskekreationerne, der vil blive kokkereret på bålet, samt tilbud om 
lidt musik og bevægelses aktiviteter. Der vil også være aktiviteter for konkurrencegenerne  

 
Vi tager gerne imod  

- Syltetøjsglas  

- Diverse neglelakker i alle mulige farver 

- Halve æggeskaller (De må gerne lige være skyllet     ) 

 
Mvh. SFO -personalet    
 

God weekend 

 Frank 
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