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Elevrådet vil gerne arrangere en aktivitetsdag for alle eleverne på skolen. 

Det bliver d. 20. september. Der er lagt op til tre forskellige hold, som har nogle 

arbejdsopgaver, som på en eller anden måde kommer skolen til gode. Læs mere i 

bunden af dette fredagsbrev. 

Måske har vi brug for lidt hjælp fra jer forældre, men I skal bare tage den med ro, Vi 

skal nok spørge de af jer, det bliver aktuelt for. 

 

 

 

Ane Louise har i dag sendt ansøgningsskemaer ud til jer forældre omkring 

fripladstilskud. Jeg vil bede jer, der ønsker at søge, at have ansøgningen klar til 

senest fredag d. 8. september. Ellers bliver det svært at sende dem ind til 

Fordelingssekretariatet i god tid. Er der nogle spørgsmål omkring dette, så ring til 

Ane Louise, eller kontakt mig. 

 

 

 

På mandag tager vi til Ranum, for at deltage i Håndboldkaravanen. Det er Lille og 

Lillemellem der tager derover. Tak til jer forældre, der kan køre den dag. Det ser pt. 

ud til at det nok skal lykkedes at få alle derovere, og alle hjem igen. Jakob har en lille 

besked til eleverne: Lillegruppen og Lillemellem skal have indetøj (og sko) med til 

idræt på mandag, da de deltager i håndboldkaravanen. 



Storemellem skal have udetøj med, som de plejer, da vi har idræt på normalvis. 

Som det ser ud nu, så skal følgende elever med fra skolen: Thea, Berthel, Lasse, 

Victoria, Claudia, Christoffer, Christian og Michelle. Resten af Lillegruppen kommer 

selv Ranum. Hjemkørsel klarer vi med de forældre, der har melde sig, og Jakob og 

Birthe. God tur til jer. 

I starten af denne uge startede Marcin og Julia i henholdsvis 2. og 8. klasse. De bor 

her i Overlade, Bjørnsholmvej 187. Hele familien stammer fra Polen, og de er lige 

flyttet til landet, så vi gør god brug af vores dansk/polsk oversættelse på mobilen. 

Far hedder Jarostaw, og mor Elwira Jakubowska. Velkommen til jer her på skolen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kik længere nede… 



 

20 SEPTEMBER 
AKTIVITETSDAG FOR HELE 
SKOLEN 
Hvad skal der ske? 

Elevrådet holder arbejdsdag onsdag d. 20 september 2017. Der er tre hold man kan 

melde sig på. Det bliver en dag for hele skolen. Vi skal pynte hele skolen.  

 

 

 

Hilsen Elevrådet 
 

 

Meld dig på et arbejdshold 

inden d. 13 september 

 

Holdene er pallemøbler, 

malerier og skolegård 

 

En fælles dag for hele 

skolen 

 

I skal møde kl. 08:10 og har 

fri kl. 13:00  

 

Vi glæder os! 

 
 

ELEVRÅDET 

 

Signe 

Kasper 

Rasmus 

Gustav  

Thea 

Victoria 
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Børnehuset beretter…. 

Der har været stille i vores Børnehus denne uge, med fem af de faste børn ude af huset. Selv 

børnene har bemærket det, Kristians kommentar var ”hvor er alle børnene henne” .. og Neo 

spurgte om de ikke snart var færdig med at holde ferie. Vi læste til en formiddagssamling det 

søde ’postkort’ fra Sverige op, måske i andre også har set det på forældresiden? … Jeg husker 

”Alle vi børn i Bulderby” ”Emil fra Lønneberg” og vores alles ”Pippi langstrømpe” fra da jeg var 

barn, mon det stadig er noget man viser i Børne tv? Om ikke andet kan vi som husker dem da 

mindes lidt ved Pippis fine citater ”Det har jeg aldrig gjort før, så det 

klarer jeg sikkert” eller ”når man er ekstra stærk, har man en særlig 

forpligtelse at være sød ved andre” … noget alle mennesker egentlig 

burde leve efter, hvis i spørger mig. Jeg tror dog at vores børn i 

Børnehuset, lever efter dette helt særlige Pippi udtryk ”Hvis man er 

stille for længe, så visner tungen” 😊 – og tak for det, for sikke nogle 

dejlige historier de kan fortælle de kære børn. 

I næste uge, får vi besøg af Sarah. Sarah skal dog kun være hos os i en kort periode. Sarah har 

grundforløb 1 og 2 på PAU-uddannelse, men har brug for at få lidt erfaring og sparring ift. at 

arbejde med børn fra 0-6 år. Det vil vi gerne give hende.  Sarah har lilla hår, og blev allerede 

mødt af børnenes umiddelbarhed da de sagde hun lignede en ”My little pony” .. Heldigvis har 

Sarah let til smil, og grinede med dem.   

Vi har opdaget, at vi har lagt datoen for Børnehusets Høstfest samme dag, som der er spis-

sammen i Hallen. Det går selvfølgelig ikke, og vi finder om muligt en anden dato for 

festlighederne. HUSK at aflevere sedler på både deltagelse til forældremøde, og ligeledes 

sedler for om jeres barn er i Børnehuset i uge 42. Noget af Personalet vil gerne holde lidt ferie 

også, så vi vil sætte pris på, at i gjorde jer lidt umage med at udfylde sedlerne. Det er desværre 

hændt tidligere, at vi har sat personale på efter at der skulle dukke dobbelt så mange børn op 

som der gjorde, og det resulterer desværre i, at de så må have fri på et tidspunkt hvor der 

faktisk er mange børn og mere brug for deres tilstedeværelse…. 😊  

Ihhh hvor vi hygger i vandpytterne på legepladsen 😊 – I må i øvrigt meget gerne tjekke op på 

jeres børns regntøj. Vi er en natur-og friluft institution som er meget ude, også når det regner 
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og så er det bare vigtigt at regntøjet passer; ikke er for stort eller for småt og har hatte på. For 

ellers regner det ned på rygge og maver, og det er ikke rart – siger børnene.  

SFO’erne er begyndt at være i hallen hver torsdag eftermiddag. Sikke de 

får brugt deres kroppe. Tager man et kig forbi mens de er i fuld sving, 

bogstavelig talt, skulle man tro at de var en flok aber 😊 .. Vi er begyndt 

at tænke lidt tanker om SFO’en og hvad den kunne indeholde af 

spændende elementer – Det bliver noget med en MGP-fest, en 

overnatning og en drenge- og pigeaften, men alt det kommer der 

information om senere. Slutteligt i brevet kan i se en oversigt over temaerne i SFO’en frem til 

jul.  

Med ønsket om en rigtig dejlig weekend, og til jer som deltager i arbejdslørdagen – Vi ses i 

morgen. 

 

/Lone 
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Kære Forældre,  

Som et nyt tiltag i SFO’en, vil der fremadrettet være temauger. Temaugerne vil ikke være skal-

aktiviteter med frivillige tilvalgs aktiviteter. SFO’en er jo et fritidstilbud, og skal ikke være for 

skoleorienteret.  

 

SFO Kalender 2017 

Uge 37 – Hygiejne  

Uge 38 – Antimobning med inspiration fra Maryfonden 

Uge 43 – Halloween 

Uge 44 – Bag for en sag 

Uge 45-48 – Julegaveværksteder og nissehue syning 

Tirsdag er vi på Krattet som vi plejer, og torsdag er vi i Hallen 

Derudover har vi planer om filmværksted, overnatning, MGP-fest, Pigeaften og drengeaften. 

Nogle vil ligge i kommende efterår, mens andre i 2018. 

 

/KH Trine 


