
Augustnyt 2019 

Velkommen til de 19 nye børnehaveklasse-børn. Nu er vi i gang med årets 

første skoleuger og for flere elever for allerførste gang. Det er spændende at begynde 
et nyt sted, men også krævende. Så vi skal alle huske, både børn og voksne, hvordan 
det er rart at blive modtaget som ny. Så ser du et nyt ansigt til morgensang eller på 
gangen, så gå hen og hils, sæt dig ved siden af, spørg ind mm.   
Også velkommen til Storm og Oliver i 1. kl., Jackson i 2.kl., Ella og Laura i 5. kl., 
Anthon i 6.kl. og Lærke i 9. kl. 
 

Lejrskole Forberedelserne er på plads, så I kan godt finde sovebamserne frem. 

Vi har ikke tidligere haft så mange forskellige spændende muligheder som i år, og 
jeg tør godt røbe, at jeg er meget imponeret over, hvor heldige vores elever er. Sikke 
et slaraffenland og sikke en fantastisk start på skoleåret vi får! Plan B er klar, hvis vi 
skulle få dagsregn, og den er også ret spændende. For at lette processen med at få opfyldt ønsker fra alle ele-
verne, har vi valgt at præsentere alle aktiviteterne for eleverne ved morgensamlinger i næste uge mandag, 
tirsdag og onsdag. Onsdag vælger eleverne så aktiviteter efter morgensamling, hvorefter vi prøver at få kaba-
len til at gå op. Vi glæder os til at være sammen med eleverne og give dem mange gode oplevelser i det store 
fællesskab, som de vil kunne huske tilbage på længe. 
 

Nyt fra SFO og klub Så er vi kommet godt i gang i klubben og SFOén. Vi har fået en masse 

nye dejlige børn, og de er faldet godt til i SFOén.  
Vi har blandt det pædagogiske personale en del” ildsjæle” – vi er alle glade for at lave bål og være ude i natu-
ren. Vi har ligeledes mange børn, der elsker at være ude. Derfor vil vi i fremtiden være mere ude og bruge 
vores fantastiske omgivelser. Vi vil lave bål flere gange om ugen: mad på bål om torsdagen, udekrea, udele-
ge, skovture, lave spil af naturen mv. Det er derfor vigtigt, at børnene er klædt på eller har tøj med til at være 
ude i alt slags vejr. 
Den første mandag i hver måned afholder vi børnemøde i klubben. Her kan børnene komme med ideer og 
forslag til aktiviteter. Det er derfor vigtigt at de møder op! 
Husk i øvrigt, at I kan læse klub-ugeplanen på intra. 
Vi har, som noget nyt i klubben købt billetter til børnemusikfestivalen Vilde Vul-
kaner i uge 27 2020. Der er plads til 25 klubbørn. Det koster ca. 525 kr. pr delta-
ger, og der er bindende tilmelding. Vi lukker op for tilmelding i januar 2020. 
 

Husk at der er klubforældremøde d. 29/8 - også for forældre til børn, der p.t. ikke er tilmeldt klubben. Al-

le er velkomne. 
Husk at udfylde arbejdssedler jf. skriv fra bestyrelsen. De befinder sig ved trappen i et rødt plasticchartek i 
tidsskriftholderen, og kan også afhentes på kontoret. Der har været spørgsmål fra et par forældre om, hvor-
vidt kage/boller/ frugt til lejrskolen tæller med. Bestyrelsen har drøftet det og besluttet, at det ikke tæller med. 
Hvis nogle af jer, der allerede har meldt jer til det, på denne baggrund ønsker at melde fra, må I lige sende 
mig en mail, så jeg kan holde styr på antal/behov. 
 

OBS Ferieplaner for de næste skoleår ligge på intra under dokumenter. Venlig hilsen Elisabeth 

 
 


