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Nu er det dagen før dagen før dagen før dagen, hvor de små pus(8kl.) tager til Berlin. 

Vi er alle spændte på at høre, hvad de oplever. Måske jeg skulle sende et par 

eksemplarer af Göethes samlede værker med for at kunne underholde elever og 

lærere på den lange vej med tog. Jeg er nemlig lidt i tvivl om det bliver 

sprogkundskaberne ud i det tyske, der komme til at præge turen. Men der er jo også 

andet i denne verden, der tæller, end durch, für, gegen, ohne, wieder, um bliver jeg 

belært af mine to kollegaer; Sabrina og Simon. Nå ja… Der er jo Carry Wurst. 

Det tyske wirtschaftwunder hænger lidt 

med skuffen; bilindustrien halter afsted i 

første gear, og med Alternative für 

Deutschland, som stormer frem, har vi 

ikke det selvsikre Tyskland, vi kender. 

Men Tyskland er stadig, uden 

sammenligning, vores vigtigste 

handelspartner, så vi må hellere holde 

lidt øje med dem, og derfor har vi 

sendt vores 8.klasse derned for at tage 

temperaturen. God tur til jer alle! 

Når der nu bliver lidt færre elever på skolen i næste uge, så har pedelgruppen 

besluttet at male et par klasselokaler. Det bliver nr. 1 og 2, så der vil være lidt 

omrokering på mandag. 

Skemaet for de øvrige elever bliver som vanligt, men vi dækker Sabrina og Simon ind 

internt, så der vil ikke ske en hel masse ændringer på den front. Bort set fra, at 

Storemellem har fri allerede kl. 12 på torsdag. Når det regner på præsten, så 

drypper det på degnen. 

Et af de mest berømte malerier på "muren" 
Spørg bare eleverne i 8.klasse, de ved godt hvad teksten på tysk 
betyder... 



 

 

I næste ugen igen er der torsdag fotografering af både Børnehus og Skole. 

Se vedhæftede fil. 

Jeg har også vedhæftet en invitation til 8.klasses forældre. Det er UU 

Vesthimmerland, som gerne vil have, at I tager til Haubro Friskole på onsdag fra 

kl.16-18. Det er det arrangement, der skulle have været afholdt her hos os, men som 

blev flyttet til denne dato, hvorefter vi meldte afbud for elevernes vedkommende, af 

ovennævnte årsager. Men I forældre kan godt nå at tilmelde jer, selv om fristen er i 

dag.  

 

God weekend, og god tur. 

Troels 

 

 

 

 

 

 

 






