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Der er noget der lurer ude i 

horisonten; håber ikke vi ligger lige i 

vindretningen. 

Alle snakker om truslen fra Aars, og 

der er også mange smittede, men 

indtil videre kører skolebussen, og 

alle børn og elever er velkomne. 

Dog har vi arrangeret os sådan, at vi 

prøver at Corona fremtidssikre os i 

julemåneden, forstået på den måde, 

at juletur og jule mad/bagning 

selvfølgelig bliver til noget, men det 

kommer til at foregå i de 4 grupper.  

 



Det gør juleklippeklistredagen også. Det er mandag d.29 november. Her plejer vi at 

invitere forældre, bedsteforældre og andet godtfolk, men det bliver i år kun for 

skolens elever og lærere. Lucia dag d. 13. bliver desværre også udelukkende for 

skolen og Børnehuset, men jeg loer at vi sender billeder, og måske en lille film også. 

Juleturene kommer til at foregå på den måde, at gruppen laver deres egen tur et 

eller andet sted hen en dag i december. På den måde blander vi ikke eleverne på 

tværs, og det er de anbefalinger vi kører med lige nu. 

Så ved jeg godt vi sidder samlet alle sammen i Fællesrummet til morgensamling, 

men det er for det første kort tid; der er mange m3; vi har flyttet rundt, så der er 

mere afstand, og til sidst; så har eleverne faste pladser, og sidder samlet i gruppen. 

Det kører vi med lige nu, men spidser smitten til, så ændrer vi fra dag til dag.  

Som I kan se på billedet, så kan vi nu markedsføre os som det sted, der har et af 

landets flotteste cykelskure. Nej, ikke cykleskur, men cykelgarage; med flotte 

dekorationer på væggene; isoleret og med lys og to stik til at oplade el-ladcyklerne. 

Så kom ikke her! 

Mandag d. 29 november starter der to nye elever på skolen. Det er Josefine i 

5.klasse, og Patrick i 6. klasse. De bor på Vægerhøjvej lige her uden for Overlade, så 

de kender godt vejen til skole. Forældrene er Susanne og Robin Sørensen. 

Velkommen til skolen alle 4 

 

God weekend til jer. 
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I næste uge tager personalet på pædagogisk dag, og som det ser ud lige nu, så 

mangler vi et par hjælpere i skolen. Det er jo den dag, hvor børnene skal se den film 

og spise de popcorn som Ulrik nede i Brugsen gav os til receptionen. Det bliver rigtig 

hyggeligt, så I kan trygt melde jer under fanerne: Mia fra bestyrelsen er tovholder. 

I børnehaven og vuggestuen er der mange forældre, der vælger at lade børnene 

blive hjemme den dag. Men til de børn, der er her på fredag, har vi allieret os med 

to kompetente forældre; Tommy, som jo har Erika i vuggestuen, og Maria, som har 

børn i skolen, men som har været vikar i vuggestuen et par dage i denne uge. 

Temaet denne dag er sfoen, og vi glæder os til at have en hel lang dag sammen, hvor 
visioner skal afstemmes dagligdagens nødvendighed.  Slid men vid, ting tager tid, 
som den gode Piet Hein engang sagde. 

Der er skolehjemsamtaler i næste uge. Onsdag er det Storemellem, der har samtaler 
og torsdag Lillemellem. Husk at aftale med lærerne, hvis I bytter, eller ikke kan 
komme denne dag. Så finder vi et andet tidspunkt. 

Her op til julemåneden vil vi gerne spørge jer, om I vil sende en gave med børnene i 
skole. Den skal indgå som kalendergave, og der trækkes en gave hver morgen. 
Pris:10kr. Det skulle så være overflødig at skrive, at gaven skal være på skolen inden 
1. december. 

Til vores klippeklisterdag d. 30 november, se opslaget nedenfor, har vi brug for 
træskiver til dekorationer. Er der en derude med en motorsav og en lang kævle med 
bark på og det hele på ca. 15-20 cm. I diameter, vil vi gerne være aftagere af ca. 30 
stk. 

Husk juleklippedag, indskrivning og åbent hus d. 30, se nedenfor. 



 

Hilsen Troels og god weekend til alle. 

Her er en lille hilsen til alle os, der elsker julen. Det er også Piet Hein, der står bag: 

Julen er over os, rund om os og i os. modstand er nytteløst, intet kan befri os. Dog er 
der et, der hjælper en smule, simpelthen selv, at begynde at juble 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  


