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Fredagsbrev 3. juni 2022 
 

Alle Erasmus+ 

• Skolen har været aktiv i EU’s Erasmus+ projekter igennem flere år og en del 
lærere og elever har haft store oplevelser sammen med skoler i andre lande.  
Vi er med i et projekt igen, denne gang dog kun for voksne i både børnehave og 
skole. Det har været udsat et stykke tid pga. Covid, men nu er vi klar til at gå i 
gang med det.  
Projektet giver os mulighed for at sende 20 ansatte på et besøg i Barcelona på 
en skole, nogle af os besøgte for et par år siden. Skolen arbejder med elever fra 
3-12 år.  Skolen var utrolig dygtig til at skabe et varmt og roligt 
undervisningsmiljø, og dette kunne vi godt tænke os at undersøge nærmere for 
at se, om vi kunne få ideer gode ideer til vores dagligdag. 
I den kommende uge er Marianne, Jette og Karina afsted. Vi har ændret lidt i 
skemaet, så alle dage i næste uge slutter til middag. Det bliver Heidi, Mette, 
Anne (Mariannes datter) og Peter Berntsen, der tager over. Vi har lavet et 
program, så alle kommer godt gennem ugen. 
Der bliver også lidt ændringer for de klasser, hvor Marianne og Karina i øvrigt 

hærger     

Indskoling Dans til Kulturmødet 

• Onsdag var der flamenco og folkedans på skemaet. Der blev virkelig gået til den og 
det var en virkelig god oplevelse for alle og lover godt for deltagelsen i Kulturmødet 
til august. 
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Mellemtrin 5.-6. kl. 

• Fodboldturnering fredag d. 10/6 

Klasserne deltager i Morsø Ungdomsskoles arrangement. Der er sendt info. 
 

Udeskole 

• Tirsdag går turen til Ørding for at spille fodboldgolf så medbring cykel, cykelhjelm og 

turtaske. 

   
Overnatning 2. juni 

• Det har været en god overnatning med ”væg til væg-senge” 

•  
Overbygning 8. kl. 

• Adventurerace med Morsø Ungdomsskole var en fin oplevelse, hvor der blev gået til 
den. 

9. kl.  

• Bjærge-fest 16. juni 

Der er afslutningsfest for  klassen den 16. Der kommer nærmere om tid og sted. 

  

SFO-Nyt 
Tilmelding til Tweens 

• Eleverne i Tweens er automatisk udmeldt i forbindelse med sommerferien. Hvis I ønsker, at de skal 
deltage i det kommende år, skal i derfor lige melde dem ind igen. Tilmeldingsblanket er her. 

Husk tilmelding til sommerferiepasning 
• Det er vigtig at vi får de sidste tilmelding til sommerferien, derfor ser vi gerne at I får skrevet på 

hvordan jeres barn kommer i SFO fra torsdag. 23. juni (uge 25) til og med 5. august (uge 31). 
Tilmelding senest fredag d. 10. juni.  

 

Royal Run  
• Traditionen tro afholder vi igen i år Royal Run, dette afholdes 

onsdag d. 15. juni fra kl. 14- 15, der vil være lidt forfriskninger, 

diplomer og selvfølgelig præmier at konkurrere om       
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Ugens aktiviteter  

• Vi håber på bål vejr, så vi kan kokkerere lidt lækkert.   

• Derudover er vi i konkurrence og rekord humør, og vi vil blandt andet forsøge at lave verdens 

længste halskæde (målet er at den skal kunne nå rundt og skolen      )  

 

Tweens  
 

• Tweens har til mål at slå danmarksrekorden for det længste snobrød, som er 3,65 meter, hvordan de 
vil bære sig ad, kræver nok en del planlægning i løbet af ugen, så det vil vi bruge lidt tid på at 
arrangere 

 
Fredag d. 17. juni afholdes der LAN party for Tweens, yderligere informationer 
kommer senere.  
 
 
  
 

 

 

 

God weekend 

Frank 
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