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Fredagsbrev Uge 13 
 

1.april, dagen hvor alt kan ske og uventede overraskelser får smilet frem hos de fleste ☺. Det har været en 

dejlig uge på skolen, hvor aktiviteterne på skolen har været et farverigt blomsterflor med opsætning og 

prøver til musical, affaldsindsamling og sortering, opdagelsesrejse i Budapest, BUM messe på Campus og §7 

dage under titlen grænser, sundhed og seksualundervisning. Foråret er sammen med livstråden og de 

mange opløftende aktiviteter i fuld gang og skaber til tider plads til forundring over livet. 

Hvad mon man er 

Før man blir til 

Et stjerneskud 

Et puslespil? 

AFFALDSSORTERING 

 

Der blev samlet godt med skrald ind fra lokalom-

rådet. Eleverne har været virkelig effektive. Der 

er blevet ryddet godt op i området omkring sko-

len. Godt campingpladsen ikke er åben for gæster 

endnu ☺  

Eleverne er nu specialister i affaldssortering, hvor 

det hjemme kan opleves, at de kan være lidt efter 

jer i påmindelse om, hvor affaldet skal være.  
 

KLUBFEST

 

Kasper, Christian og Lotte har inviteret hele klub-

ben til fest i aften fredag d.1. april. Der er er 28 

festglade unge tilmeldte til arrangementet, som 

lægger op til konkurrencer med musik, dans, ba-

sket og meget mere. Der bliver serveret sprøde 

flæskestegssandwich og vand med brus med 

smag af umami, det søde og det sure. 
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MUSICAL - LIVSTRÅDEN 

 

Scenetæppet falder onsdag til den store premiere 
på forestillingen ”Livståden” kl.17.00. Det er den 
første af to forestillinger, hvor den anden forestil-
ling løber af torsdag, dagen efter. Forestillingerne 
foregår i byens biograf, Fram. Eleverne i 5. og 6. 
klasse har arbejdet på højtryk sammen med Ida 
og Søren de sidste to uger for, og er i skrivende 
stund ved at gøre Fram klar til jer. Det er en for-
nøjelse, at vi igen i år kan udleve traditionen på 
skolen. Der er sendt link ud til køb af billetter på 
forældreintra. I kan godt glæde jer. 

 
 

HILSEN FRA BUDAPEST 

Det meldes fra sydøst med brevdue, at alle har det godt i Budapest. Pladsen på bussens øverste sæk giver 

et godt overblik over byens gader. Mange monomenter er besøgt og skridt er gået. Vi glæder os meget til at 

høre om jeres oplevelser fra et land og en by helt uden havn og kyst. 
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PÅSKELØB  

 

 

 

Fredag d.8. april, dagen hvor vi går på påskeferie, 

er der traditionen tro arrangeret påskeløb. Vi lø-

ber i år for de flygtninge fra Ukraine, der er kom-

met til Bornholm. Det indsamlede beløb går der-

for i år til dem. I år er der lagt en ekstra rute ind 

for elever fra 5.kl. – 9.kl. hvor der køres på rulle-

skøjter, løbehjul eller skateboard. Eneste regel for 

at deltage her er, at vi kører med hjelm på. I må 

også meget gerne medbringe sikkerhedsudstyr og 

huske altid at tage hensyn til hinanden på ruten. 

 

”Og hvad mon der sker 

Når man skal bort? 

Når livets skjorte bli'r for kort? 

Hvor mon den er 

Den røde tråd? 

Man må for fa'n da bli' til noed!” 

 

 

 

I ønskes en rigtig god weekend 

Mange hilsner 

Allan og Thomas 

 

 

 

 


