
Sidste uge stod jo i lejrskolens tegn, og med en meget fin afslutning fredag, kunne elever og ansatte gå trætte 

hjem på en velfortjent weekend. Tusinde tak for alle forældre-bidrag i form af frugt, kager/boller og telte. Men 

også tak for samarbejdet om de børn, der var usikre på dét at overnatte væk hjemmefra. Det lykkedes for flere, 

med forældres, ansatte og kammeraters gode støtte, og næste år er der måske endnu flere med. Forhåbentlig 

har I set de mange fotos på skolens hjemmeside eller facebook. 

Velkommen til  Liva i børnehaveklassen og til Jelva i 6. klasse. Jeanette er tilbage fra orlov, det er vi glade for. 

Stine er ansat som ekstra tilkaldevikar - velkommen til. 

Biblioteket er så godt som færdig-indrettet, tak til Trine og Camilla (mødre) for indsatsen. Vi er ved at aftale, 

hvordan det skal bruges i skolens hverdag. 

22. og 23. oktober skal vi have taget skolefoto. Det er firmaet Vision, der fotograferer os i år, og I får sedler 

med hjem, når vi nærmer os. 

Vi har fået mulighed for at bruge svømmebadet i september måned. Så længe vejret er hæderligt, benytter vi 

os af tilbuddet i den udstrækning, det kan lade sig gøre. Vandet er 28 grader varmt. 

I klubben er der nu indrettet et ”pigeværelse” og der er gang i et ”drengeværelse” også. På førstesalen håber vi 

på hjælp fra forældre på næste arbejdsweekend til at male og indrette computerrum m.m. Den sidste tirsdag i 

måneden (29. september) er der gæstedag i klubben. Det betyder at alle elever på 4., 5., 6. og 7. klassetrin er 

inviteret på besøg, for at se om klubtilbuddet er noget for dem.  

X i kalenderen d. 5/11, hvor vi holder åbent hus fra kl. 14-18 for alle elever, forældre og folk udefra. Der hol-

des åbent hus på en masse skole landet over følg med på facebook.com/aabenskole.  

Også X i kalenderen d. 27/11, hvor hele skolen går sammen om et  nyt  julearrangement. Vi holder julemarked 

om eftermiddagen  med cafeer, værksteder, optræden osv. og håber alle forældre har mulighed for at tage fri 

lidt før og deltage. Begge dage er obligatoriske for eleverne. 
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 Selvom det er tidligt på sæsonen, er 

et par lune tøfler ikke af vejen… 

 Få en stor eller flere små madpakker 

med, da mellemtrin og overbygning 

jo har fået flere timer på skemaet 

 Få skrevet mindre søskende op i tide! 

Septembers himmel er så blå,  

dens skyer lyser hvide,  

og lydt vi hører lærken slå  

som før ved forårstide. ♫  ♪  

Den unge rug af mulden gror  

med grønne lyse klinger,  

men storken længst af lande 

for  

med sol på sine vinger.     

Otto Mortensen 1949 - Alex Garff 

0.-6.klasse deltager i sundhedsugerne i uge 39-41, der er en kampagne, 

hvor 250.000 elever landet over deltager. Kampagnen sætter fokus på sund-

hed og bevægelse. Målet for alle niveauer er, at eleverne får sundere vaner. 

Årets motto er "Kom i selvSVING", og kampagnens filosofi er, at "det skal 

være sjovt at være sund". For at eleverne - og samtidig en hjælp til lærerne 

- får det optimale ud af ugerne, er det vigtigt, at forældrene hjælper med at 

få udfyldt det hæfte, eleverne får med hjem og følger op på kampagnen der-

hjemme.                                                                     Venlig hilsen Elisabeth 

https://facebook.com/aabenskole/

