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Fredagsbrev uge 12 
 

Med en historisk martsmåned, hvor solskinstimerne slår rekord. Pibler urterne frem i skovbunden og ane-
monerne vækkes til live. Landmanden jubler over de gode betingelser for såning og smilene breder sig på 
skolen og i byen, nu mangler vi bare sildefiskeriet vender tilbage.  

Med raske skridt bevæger os ind i april og lysere tider, hvor vi i den kommende weekend fremskynder tiden 
med den berømte ene time. De lyse aftner og ramsløgspestoen er inden for rækkevidde J 

”Hvad var det dog, der skete? 
Mit vinterfrosne hjertes kvarts 

må smelte ved at se det 
den første dag i marts.” 

 

 

SKOVEN SPIRER  

Skoven gør sig til, eleverne tager den ind og benytter den flittigt i frikvartererne. Der er stor glæde ved igen 
at kunne indtage området bag skolen mellem campingpladsen og tennisbanerne. Der bygges huler, samles 
store og små grene(træer), hvor der udarbejdes forskellige grader af beboelse og eventyrlige lege.  
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AFFALDS INDSAMLING 2022 

Affald er noget, der skabes af os alle hele tiden 

I uge 13 står den på affaldsindsamling og undersøgelse af affaldet for 0., 1. og 3.kl. Vi deltager i den årlige 
affaldsfokus på landsplan, hvor vi vil være at finde rundt omkring i byen og naturen, men også være nysger-
rige på det affald vi smider ud hjemme.  

I Danmark smider vi så meget ud, at vi er et af de lande, der danner mest affald i forhold til, hvor mange 
mennesker, der bor her. Der er andre lande, der smider meget mere ud, men så er de også mange flere om 
det. 

Affald kommer blandt andet af vores måde at bo og leve på. I Danmark smider hver person ca. 845 kg affald 
ud hvert år.   

Opgave: Hvor meget er det egentligt, når vi er 5.831.000 personer i Danmark? 

 

 
FØR SKOLEN STÅR OP 

Der er begyndt at være en del børn i indskolingen, der bliver afleveret på skolen meget før kl.8.00. Vi vil rig-
tig gerne opfordrer til, at I benytter tilbuddet i skolens SFO, der står klar med både voksen, morgenmad og 
morgenhygge. Der er nemlig ingen voksen til stede i klasserne før 8.05 til at passe på jeres børn. 

”Hvad gennembrød den sorte jord 
og gav den med sit sølvblå flor 

et stænk af himlens tone? 
Den lille anemone, 

jeg planted der i fjor.” 

 

I ønskes en rigtig god weekend 

Mange hilsner 

Allan og Thomas 

 

 

 


