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Fredagsbrev 25. marts 2022 
 

Alle Forårsrengøring fredag d. 8. april kl. 16-19 

• Vi aflyste hovedrengøringen i forbindelse med vinterferien pga. corona. I den 
forbindelse besluttede bestyrelsen, at vi ville prøve at flytte rengøringen til fredag 
eftermiddag/aften og spise aftensmad sammen efterfølgende. Det har været brugt i 
børnehaven før med god opbakning, så nu skal det prøves af her. Rengøringslisten er 
vedhæftet, så I kan se, hvem der er på opgaven. 

Tyveri og hærværk 

• Vi har desværre en del uønsket trafik på skolens område i øjeblikket. Vi har 
således konstateret at vores stillads er blevet stjålet i perioden omkring 
vinterferien. Herudover er der en del trafik af unge mennesker på knallerter og 
dette falder desværre også sammen med en del hærværk på området. Vi vil derfor 
bede alle, der ser eller hører noget mistænkeligt være opmærksomme og evt. 
kontakte skolen eller politiet, så vi kan få stoppet det. 
Vi opsætter derfor kamera-overvågning på skolens område, for at stoppe det. 

 
Fagugen op til påske 

Emneugen før påske 
I ugen inden påske glemmer vi alt om Corona restriktioner og pakker kufferten, for nu 
skal vi på rejse rundt i verden. Endnu engang får vi hjælp af 9. klasses elever, der vil 
tage med os på rejsen, hvor vi skal møde de forskellige kulturer i hhv. USA, Kina, 
Australien og Danmark. 
Vi skal beskæftige os med alt fra samfundsstrukturer til sjove madvaner til dyreliv osv. 
Emneugen kører på tværs af årgangene, så store som små får fornøjelse af hinandens 
selskab. Det er vigtigt at børnene har fornuftigt tøj på til både bevægelse og kreative 
værksteder. 
 
Hver dag begynder kl. 8.10 med morgensamling i fællesrummet. Alle dagene med 
undtagelse af fredag slutter kl. 13.10, torsdag skal 0.-4. klasse se teaterforestilling i 
Ørding, og 5. – 8. klasse tager til Bjergby for at se teater – fredag slutter kl. 12.00 efter 
fernisering, hvor ugens produktioner udstilles. 
Vi glæder os til at tage på rejse med jeres børn. 

 
Spirer-start fredag d. 1. april 

• På fredag starter 18 nye spirer. De får base i det midterste rum i indskolingen. 
Der kommer også pludselig en masse nye forældre, tag også godt imod dem, så 

de føler sig velkomne    . 
Indskoling Bh-kl. 

• Sundhedsplejersken starter undersøgelser torsdag d. 31/3. Vi regner med, at I har 
modtaget information fra Jette Jepsen. 

Påskeemne 

• Til vores påskeemne har vi brug for rengjorte mælkekartoner. Så vi modtager gerne 
donationer. 
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Mellemtrin 5. kl. 

• Skole/hjem-samtaler d. 25. og 26. april 
6. kl. 

• Skole/hjem-samtaler d. 5. april.  
Udeskole på onsdag 

• Vi skal til Legind Bjerge, så medbring cykel, cykelhjelm og turtaske. 
Fagugen før påske 

• Vi har brug for rengjorte mælkekartoner, så hvis I vil være behjælpelige med det, vil det 
være en stor hjælp. 

Overbygning 7. kl.  

• Skole/hjem-samtaler d. 4., 5. og 6. april. 

 
SFO-Nyt 

Pasning i påskeferie 

Husk at fra-/tilmelde til påskeferien 11., 12. og 13. april. Inden fredag d. 25       
 
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, senest 1. april. 
 

Næste uges aktiviteter 

• Tweens tager til svømning fredag d. 1. april. Børnene hentes i svømmehallen kl. 16. Det er 
tilladt at medbringe penge til is mm. 

• Andre aktiviteter: ansigtsmaling, neglelak, bål dag, sløjd mm. 
 
Nye garderober til 2. kl. 

• Fredag starter de nye ”Spirer”. Det betyder, at 2. klasse skal flytte garderobe til den anden 
side af skolegården. Dette vil være gældende for resten af skoleåret. 

 
Særlig invitation til ”Spirerne” 

• Vi holder indflytterfest fredag den 1. april. 

• Festen starter kl. 9 og slutter kl. 12 

• De behøver ikke at have madpakker med denne dag.  

• Inden og efter festen er der alm. SFO 
 
Return of Heidi Markussen 
Fredag den 1. april er freden forbi!  Heidi M kommer tilbage med fuld styrke og fulde batterier.  
Det betyder, at Jonas stopper som vikar, men vi vil forsat bruge ham, når vi mangler personale. 
 
Mvh. SFO -personalet    
 

God weekend 

 Frank 
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