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                                       og Børnehus 

 

 

Det begynder lige så langsomt at trække op til den store elevproducerede 

julefrokost. 

Og tilmeldingerne er langsomt ved at tikke ind, og vil man gerne deltage, så skriv til 

mig, så sætter jeg jer på listen. Man kan deltage i tilberedningen af bagværk-

madlavning og bordpynt, men man kan også være med til selve frokosten torsdag d. 

19.december. 

Jeg kopi-paster lige forrige fredagsbrev, med kalenderen for december. 

 

Tirsdag d. 10 holder De Himmerlandske Friskolers ledere møde og julefrokost her på 

skolen. Det er kl. 12.00, så måske vi kan låne pensionistlokalet, hvis det ikke er i brug 

på det tidspunkt. 

Torsdag d. 12. er Simon og Troels med billedkunstvalgholdet på Kunsten i Aalborg 

fra kl.8.00-14.00.  

Fredag d. 13-12. er der Luciadag, hvor alle er velkomne til at se med her på skolen. 

Måske der indløber en lille invitation, så de lysklædte piger kan komme lidt ud. Vi 

starter lige efter morgensamling, så vil man gerne se optoget, så kom og vær med til 

morgensamling kl.8.15, fordi optoget starter umiddelbart derefter. 

Mandag d. 16-12. kører vi igen til Den Gamle By i Aarhus. Vi har lejet en 47 

personers bus, så de forældre eller bedsteforældre, der gerne vil med, er der plads 



til, fordi vi også kører i vores egen blå. Den kører måske lidt tidligere hjem, end den 

store. Men man er selvfølgelig meget velkommen til at køre i egen bil. 

Tirsdag d.17-12. er der aktivitetsdag her på skolen. Simon og Jakob har siddet i dag 

og pønset på noget vi skal lave den dag, men det tør jeg ikke fortælle om. Det må de 

selv rede sig ud af.  

Onsdag d.18-12. starter vi det traditionelle julefrokostmadlavnings arrangement. 

Her er vi jo glade for, hvis nogle af den ældre generation vil deltage, for det er jo jul, 

som i gamle dage, der står på menuen. 

Torsdag d. 19-12. forbereder vi de sidste ting til julefrokosten, og vi spiser som sidste 

år kl.11.00-til 12.30.  Så rydder vi op til vi er færdige kl. 13.00. 

Fredag d.20-12. er der afslutning i klasserne med klasselærerne, og kl. 12.00. er der 

julegudstjeneste i Overlade Kirke. I må selvfølgelig alle deltage. De fleste kender 

vejen. Derefter er der juleferie for skolebørnene. 

Til morgensamlingerne i december trækker vi jo gaver, eller rettere; eleverne 

trækker, og der er bred enighed blandt personalet om, at det er nogle fine 

hjemmelavede/genbrugsgaver I har pakket ind. Tak for det.  

Hilsen Troels 

 

 

 

 


