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Fredagsbrev Uge 35 
 

Endnu en sensommeruge hvor cumulusskyerne samler sig i alverdens fantasifulde former på himlen. Tem-

peraturen er rigtig god på skolen og stemningen smittende høj. Det er så dejligt at møde så mange smil i 

skoledagen.  

 

4.a på Christiansø 

Lejrskole i telt i Kongens mave på Christiansø er lidt af en drøm. Tænk at vågne op i en oase omkranset af 

frugttræer, buske, klipper og hav under blå himmel og fugletræk. En naturoplevelse at dimensioner. 4.a har 

stor nydt turen. Alle er godt hjemme på skolen igen med en fantastisk oplevelse rigere. 

Nye lamper i 9.a 

Lysmesteren Allan har nu sat nye energispare 

lamper op i 9.a. Der i deres glorieform spreder lys 

over rummet i et mere behageligt, skarpt og kla-

rere lys.  
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Fællesskabets dag søndag d.4. september 

Kom om mød foreningslivet på Søllings Gård i Svaneke og lad jer inspirere til nye fællesskaber. Arrange-

mentet foregår i tidsrummet 11 – 15, hvor der vil være hønseskidning ca. kl.13. 

Opsigelse 

Nike har sagt sin stilling op på skolen pr.31.08 og har derfor haft sin sidste arbejdsdag. Vi har været glade 

for samarbejdet med Nike og ønsker hende held og lykke videre frem. 

Ny lærer på skolen 

Vi har ansat Connie Vestergaard som lærer på skolen. Connie er uddannet lærer og har fagene dansk, tysk, 

billedkunst og samfundsfag og vil have sin primære gang i udskolingen. Connie har første arbejdsdag på 

mandag d.5. september, hvor vi vil byde Connie velkommen til morgensang. Vi glæder os rigtig meget til 

samarbejdet. 

Nye skemaer 

I forbindelse med nyansættelsen af Connie, vil der fra næste uge også være nye skemaer i de fleste klasser. 

Se dem gerne igennem sammen med ugeplanen i weekenden. Det ser godt ud. 

Nyt fra hotellet 

Insekthotellet i Søndergade melder, at de har været godt besøgt henover sommeren, hvor de sidst an-

komne nyder september solen og de modne frugter.  

 

I ønskes alle en god weekend 

Mange hilsner 

Allan og Thomas 


