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Fredagsbrev Uge 37 
 

Så er motorvejen genåbnet fra den 660 breddegrad, hvor lavtrykkene bliver skabt og målrettet bliver sendt afsted ned 

over de danske lyse øer, der over havet ligger spredt. Regn og rusk er tilbage og pejsen får igen særlig betydning for 

stemningen i huset. September, hvor er det godt du er her. 

 

Yt på tur aldri sur – som de siger i Norge 

Lejrtur i Almindingen under åbenhimmel, teltdug og i shelter. Cyklerne er blevet luftet, kroppen blæst igennem og 

tankerne sat fri. I denne uge har både 5.a og 6.a været afsted på tur i skoven, i samme uge hvor efteråret blev sat i 

gang. Igen viser eleverne deres sejhed og nyder livet i naturen og det at vejrets betydning blot skaber andre 

muligheder, der styrker de gode oplevelser i fællesskabet. 

   

Velkommen til Eleanor i 2.kl 

I dag fredag er Eleanor startet på skolen i 2.a. Vi er så glade for at 

Eleanor og familien har valgt os til. Det betyder at elevtallet på skolen 

nu er oppe på 203 elever. 
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SFO 

Livet er godt i SFO og Klub, hvor aktiviteterne indenfor finder vej. Hallen er stadig et det af de mest eftertragtede 

steder på skolen. 

 

Markedsdagen d.22/09 16.00 – 18.00 

I næste uge er der markedsdag på skolen. Hele skolen vil i hele næste uge summe af fabulerende aktiviteter, vi glæder 

os til at inviterer jer med til torsdag d.22. september. Se vedhæftede invitation. Vi glæder os til at se jer alle sammen. 

Skolefoto 

Vi afventer fortsat fotografen vender tilbage med en dag for fotografering på skolen.  

Sidst men ikke mindst et ønske fra 3.a 

kære alle Forældre. Vi har brug for gamølt lagetøj til prajmer til margedsdagen. 

Vi vil høre jer om i hade nodet lagetøj til overs. 

Man kan aflevere hos 3. klasse 

Plis. 

Kh 3. kl. 

Vi ønsker jer alle en dejlig efterårsweekend 

Mange hilsner 

Allan og Thomas 

 

 

 


