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Kære allesammen
”Nu er det fredag og så skal vi ud, og male en
muldvarp – og så danser vi til musik”
Endnu en dejlig uge på skolen, hvor lejrture til
handelsbyerne Helsingør og Roskilde, projekt byg
en bænk, tilvænning til nye ringetider har sat sit
præg på skolen. Lige nu er forberedelserne i gang
til det kommende adventurerace næste fredag,
lige inden vi går på kartoffelferie. Ih hvor vi glæder os.
LEJRTURE
Roskildedomkirke og byen som sådan, blev indtaget af vikingerne fra 6. og 8.a. Spændende hvordan de tidligere royale under domkirkens gulve
har reageret.

ET LILLE KIG IND I 0.A
Et lille kig ind i 0.a og deres arbejde med naturfagsugen. Hvor er det vildt med de mange aktiviteter, de har været i gennem i sidste uge, hvor de
har indsamlet og udstillet deres oplevelser i klassen. Det er tydeligt I alle sammen gør jer umage,
hvor er I gode.

Kronborg og Helsingør, søfarernes og de handlens
by, blev indtaget at toldere fra (7.a). Selv fodboldlandsholdet var for at tage i mod. Mon Holger D.
vil hjælpe landsholdet på vej mod finalen i Qatar?
Vi glæder os til at høre om deres togter, og alle
de oplevelser de har fået på deres rejse.

Kartoffelferien nærmer sig. Tid til at få de sidste
knolde op af jorden, frugten plukket og dyrene i
stald. Vi glæder os til denne ferie, som ligger med
kærkommen pausetid til noget andet end hverdagens vante gøremål.
I ønskes en rigtig god weekend
BÆNKEN
Thomas Uhrskov kom med sit udstyr og kamerahold og fik sammen med 7.a bygget Bænken, som
snart vil finde sin plads et sted i Svaneke. En
bænk, der med sit fængslende udtryk lægger op
til samtale og udsigt til dagdrømmeri.

Venlige hilsner
Allan og Thomas

