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Fredagsbrev 11. november 2022 
 

Klasseinfo 

Alle Buskørsel 

• Vi er blevet opmærksomme på, at der indimellem er tumleri og legeaktivitet 
igang i forbindelse med, at man venter på bussen. Det har afstedkommet et par 
farlige situationer, hvor billister har måttet bremse op, så tag lige en snak med 
jeres barn om det, hvis de benytter bus til og fra skole. 

 

Besøgsdag fredag d. 25. november kl. 9.30-12 

• Bedsteforældre og andre pårørende er velkomne til at hjælpe med at pynte skolen 
til jul.  
Bemærk den nye tidsramme. Vi har gjort besøgstiden lidt kortere end tidligere. 
Belært af tidligere erfaringer, tror vi dette passer bedre til aktiviteterne og de 
involverede. 
 

Tyggegummi 

• Elevforum har aftalt sig frem til en prøveordning, hvor man gerne må tygge 
tyggegummi. Vi evaluerer ordningen i slutningen af november. 

 

Overbygning PC-brug i daglig undervisning 

• I forbindelse med brug af PC’ere i undervisningen er vi i dagligdagen udfordret 
af lyd-delen. Vi er derfor nødt til at indføre ”obligatorisk” brug af headset 
(earplugs el.l.) Vi indkøber sæt, som kan købes til en overkommelig pris, hvis 
man ønsker det. 

9. kl. 

• I næste uge kommer der en lærerstuderende fra Aarhus og laver et forløb om 
"Fantasy" i engelsk. Husk computer, skriveredskaber og headset. 
 

 
God weekend 

Frank 

SFO-NYT 
Aktiviteter 

• Næste uges aktiviteter vil bestå af juleværksteder og div. aktiviteter i gym. Bland andet vil vi tage 
redskaberne ud og der vil også blive en dag til Nerf-krig. Børnene får besked mandag om hvilken 
dag der er Nerf-krig. De skal selv medbringe våben. SFO’en sørger for ammunition. 

 
Vejrudsigten 

• Så længe der ikke er frost og sne, må vi nok finde os i, at den kommende tid står på pjask og mudder. 
Husk derfor godt med ekstra tøj og sko. 

 

God weekend 

Flemming 
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