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Fredagsbrev Uge 20 
 

Sidste skoledag 20. maj 2022 

 

Sidste skoledag 

Skøn som den allerførste skoledag 

Nu med karameller, glæde, vemod og flag 

Dagen er jeres med mange kærlige hints og minder  

Snart vandkamp, fodboldkamp, grin og latter under blå himmel 

Lover godt for tiden, som kommer, gør os ganske svimle 

Nyd dagen alt I kan shababs, den er – lige nu 

Vi savner jer allerede inden JUHU 

 Sidste skoledag 
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Sidste skoledag for 9.kl. 

Det store program for fredagen blev i år sat i scene af en dybt engageret, veloplagt, omsorgsfuld, kærlig og 

kreativ 9. klasse. Morgenmad med forældre og medarbejdere på skolen. Det store show i salen, karamelud-

deling i klasserne, fodboldkampen mod det altid vindende hold og den store vanddyst, som vi alle sammen 

særligt har glædet os til. Tak for jer og en helt fantastisk sidste skoledagsfejring. 
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Børnemøde om udeområderne i SFO og Klub 

Her sidst i maj afholder vi børnemøde i SFO og Klub. Nordea Fonden har lagt stort an til at ville støtte op 

udeaktiviteter for børn og unge i og omkring skolens SFO og Klub. Vi holder derfor møde med børnene for 

at høre deres ønsker og tanker om udeområdernes muligheder. Mødet vil være med til at pejle os ind på, 

hvad vi skal have fokus på i fondsansøgningen. Vi har mange drømme, og drømmene dem går vi efter på 

Svaneke Fri 😉 

Markedsdagen  

”Tiden sig nærmer – solen står (snart i) Zenit – lyser skolen op.” Hvis ikke krydset er sat endnu, så er dagen 

torsdag d.2. juni. Det bliver igen en dag med gok og gejl og en masse landsbyløjer, som vi glæder os til at 

byde jer alle sammen velkommen til.  

Næste uge er ganske kort, og så siger vi snart goddag til den sidste skolemåned i dette skoleår. Tak for en 

dejlig uge, der alt for hurtigt gik.  

 

I ønskes alle en dejlig weekend  

Mange hilsner Allan og Thomas 

 


