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Fredagsbrev 9. december 2022 
 
Klasseinfo 

Alle Britts orlov 

• Britt har orlov fra næste uge og frem til vinterferien. I den forbindelse kommer Ida 
Andersen til at være vikar for hende frem til jul. Efter jul tager Ida på 
højskoleophold og stopper med at være vores faste vikar. Det betyder, at Josefine 
Bisgaard kommer til som vores nye ven i nøden, når sygdom og andet kommer til. 
 

Lucia-dag  i dag og på tirsdag d. 13. december 

• I dag er deltager 14 af vores elever i et stort Luciaoptog i gågaden i Nykøbing. 
Optoget starter  kl. 16 og slutter af med varm kakao på Kirketorvet. 

• På tirsdag er der Lucia-optog i forbindelse med morgensamlingen kl 8.30. Alle er 
velkomne til være med til en smuk tradition. Det er pigerne fra 3.- 6. kl. der er i 
optoget. 

 
Juleafslutning fredag d. 16. december 8.10-12. 

• Vi har afslutning fredag, hvor der startes med sælles morgensamling og 
efterfølgende er tid i klasserne. Vi slutter af sammen i fællessalen 11.30-12. 

 
Overbygning 9. kl. 

• Projektfremlæggelse mandag og tirsdag 
• Fagprøver onsdag og torsdag. Onsdag har klassen PK-fag efter prøverne. 

 
God weekend 

Frank 

SFO-nyt  
 

OBS!!!! NY DATO FOR JULEBAL!!! 
 
Årets julearrangement bliver afholdt  
TIRSDAG D. 13. DECEMBER med et kæmpe julebal fra kl. 14-16.  
Adgangskrav vil være en nissehue og det vil ose af jul og hygge på hele 
matriklen, så er I advaret!! 
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Aktivitetsplan 
 

Vi vil ikke lave andet end at julehygge og bage resten af året. 
 

Inden ferie  
Juleferien nærmer sig og i næste uge vil alle gaveposerne blive sendt med hjem, så husk evt. trailer 
en af dagene i næste uge.  
Når nu traileren er med, skal I også huske at få kigget i glemmetøjskasserne       
 

Så inden I går på juleferie skal I:  

 Have gavepose med hjem  

 Tjekket glemmetøjskassen  

 Tømt garderoben  

 

Tweens  

Svømning fredag d. 16. december er desværre aflyst, 
grundet åbningstider 

 
God weekend 
Camilla 
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