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Kontornyt d. 07.10.22 

Glædelig regnvejrsfredag til alle. Efteråret har 

taget fat, og man kan mærke, at efterårsferien 

rykker tættere på. Først glæder vi os dog meget 

til en uge i bevægelsens tegn næste uge. 

 

Personale 

Vi har i denne uge budt velkommen til vores nye 

lærer, Bibi Andersen. Jeg håber, nogen af jer har 

haft mulighed for at hilse på og ellers vil gøre det 

løbende, når I støder på hende. 

Mette Svolgaard har i denne uge haft 50 års 

fødselsdag. Vi ønsker hende alle stort tillykke 

med dagen og råber et stort HURRA for hende.  

 

Emneuge, uge 41 

Som I ved, er der i næste uge emneuge med 

fokus på motion og bevægelse. Ugen kommer til 

at foregå i klasser, og hver klasse har fokus på én 

aktivitet per dag. Det er vigtigt, at børnene har 

cykler med, når der er cykeldag, og badetøj med 

den dag, de skal i svømmehallen.  

Alle har fri kl. 13.20 mandag-torsdag i næste uge.  

Læs mere om ugen på klassesiderne og orienter 

jer om, hvad der skal medbringes de forskellige 

dage.  

 

Skolernes Motionsdag, fredag d. 14.10 

Fredag før efterårsferien holder vi traditionen tro 

Skolernes Motionsdag. Vi er meget glade for, at vi 

på en dag som denne kan være sammen med 

Børnehus om både fælles opvarmning og løb. Det 

er en rigtig god måde at gå på efterårsferie på.  

 

 

Vi har som sædvanlig brug for nogle hjælpere i 

løbet af dagen. Der skal skæres frugt, varmes 

suppe og være vejvagter på ruterne. Hvis nogen 

har mulighed for at hjælpe, må I meget gerne 

kontakte Kristian på tlf. 60 94 67 94.  

Alle har fri kl. 12.00 denne dag.  

 

Kommende arrangementer: 

Uge 41: Idrætsemneuge. Se klassesiderne for 

mere information 

12.10: Bedsteforældredag i SFO. Se mere på 

hjemmesiden under SFO 

14.10: Skolernes motionsdag. Fri kl. 12.00 

Uge 42: Efterårsferie 

OBS! D. 30.11: Skoledagen slutter kl. 12.35. SFO 

lukket 

 

I ønskes alle en rigtig god weekend. 

/Karoline 
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