
                                Svaneke d.3. juni – 2022 

 

 

Fredagsbrev Uge 22 
 

Junimåned og sommeren er nu skudt godt i gang på skolen med markedsdag, eksamener og udsigt til igen 

at deltage i Folkemødet i Allinge. Sommersmilene breder sig hos os alle, det er så godt at mærke. Vi bevæ-

ger os også hen imod afslutningen af skoleåret og de traditioner, der ligger her. Der var mange sommer-

fugle, der både torsdag og fredag fik luft under vingerne og sluppet fri i forbindelse med den mundtlige ek-

samen i dansk. Nu gælder det engelskeksamen næste gang. Det er så spændende. Næste uge er afkortet 

med 1. Pinsedag og ugen efter står den på Folkemøde hele fredagen for 1. – 8.kl. på skolen.  

”Det er en skøn tid, som vi lever i, alle går rundt og smiler” 

 

Børnemøde i SFO og Klub 

 

 

Nordea Fonden har sat fokus på udelivet i SFO og Klubregi, hvor vi som skole kan søge om midler til aktivi-

teter i udeområderne Vi afholdt børnemøde i denne uge i musiksalen, hvor elever fra indskoling og mel-

lemtrinnet deltog aktivt i dialogen med deres ønsker for udeområderne. Ønskerne var mange, sjove og in-

teressante: Vandland, udekøkken med mad på bål, trampoliner, rutsjebaner, børnezoo og mange flere.  Vi 

går nu videre med ønskerne og pejler os ind på det vi vil søge midler til. Der vil blive afholdt endnu et bør-

nemøde, hvor vi præsenterer vores ansøgning. 
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Markedsdagen d.2.juni 

 

 

Torsdag stod den på vores årlige markedsdag på skolen. Det er svært at få armene ned efter sådan en dag, 

hvor stemningen har summet siden i mandags og fik den store forløsning, da skolegården blev indtaget af 

jer forældre, søskende, bedsteforældre og byens venner. Gyserkælderen lokkede med sine skræmmende 

og forsvundne cirkusartister og skarpe kirurger. Dagen bød på drømmekagebod, vandsprøjt, lykkehjul, plan-

teskole, dåsekast, gætterier og meget mere. Tak til jer alle sammen for igen at gøre denne dag til noget 

ganske særligt for SvanekeFri. 

Du skal ikke tro det bli'r sommertid 
hvis ikke jeg selv gi'r et skub 

til somren og gør den lidt sommerlig 
så alting kan komme i knop 

 

Tak for en dejlig uge 

I ønskes alle en rigtig god Pinse 

Mange hilsner Allan og Thomas 

 

 


