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Oversigt	  over	  kommende	  ferie  
Påskeferie	   
(skolen	  og	  sfo	  lukket) 
13.-‐22.4.	  (begge	  dage	  inkl) 
OBS	  eleverne	  møder	  tirsdag	  den	  
23.april	  kl	  8.10  
St.	  Bede	  dag	  ferie  
(skolen	  og	  sfo	  lukket) 
17.-‐19.5	  (begge	  dage	  inkl) 
Kr.himmelfartsferie	   
(skolen	  og	  sfo	  lukket) 
30.5-‐2.6.	  (begge	  dage	  inkl) 
Grundlovsdag	  &	  Pinseferie	  
(sammenlagt)  
(skolen	  og	  sfo	  lukket) 
5.-‐10.6	  (begge	  dage	  inkl) 
Sidste	  skoledag	   
fredag	  den	  21.6. 
OBS	  fælles	  arrangement	  fra	  kl	  
15.00-‐18.00  
Sommerferie	   
22.6-‐12.8.2019  
Sommer	  sfo	   
(obs.	  tilmelding	  den	  1.maj) 
uge	  26	  og	  uge	  32  
—————————————— 
Kommende	  arrangementer	  	  	  	  	  	  	  	  	   
Arbejdslørdag 
4.maj	  kl	  9.00-‐15.00  
Koncert	  i	  Kastrup	  Kirke	   
15.maj	  kl	  19.00  
Sidste	  skoledag 
21.juni	  Afslutning	  med	  morgenmad	  i	  
klasserne  
Sommerfest	  fra	  15.00-‐18.00	  m/
fællesspisning
—————————————— 
Tiltrædelser/	  fratrædelser  
Ingen	  ændringer.  

MÅNEDSNYT	  
	   |	  April	  2019|	  

Invitation	  til	  arbejdslørdag	  
Kære	  forældre	  

Forårets	  arbejdsdag	  nærmer	  sig	  og	  vi	  glæder	  os	  til	  at	  byde	  jer	  alle	  
velkommen	  lørdag	  d.	  4	  maj	  kl.	  9.00	  –	  15.00	  -‐	  til	  en	  skøn	  og	  
produktiv	  dag.	  

Det	  overordnede	  tema	  er	  forskønnelse	  og	  vedligeholdelse,	  men	  
vi	  har	  selvfølgelig	  også	  et	  par	  projekter	  der	  skal	  skabe	  øget	  
legeværdi	  og	  fantastisk	  frikvarters	  tid	  for	  vores	  børn.	  Ugen	  op	  til	  
arbejdsweekenden	  kommer	  der	  mere	  information	  herom.	  

Vi	  er	  stadig	  ved	  at	  finde	  ud	  af	  hvordan	  vi	  bedst	  gør	  med	  vores	  
børn	  under	  arbejdsdagen,	  så	  denne	  gang	  er	  de	  kort	  og	  godt	  med	  
på	  skolen	  og	  kan	  hjælpe	  til	  eller	  være	  i	  fri	  leg.	  Det	  er	  dejligt	  for	  
dem	  at	  se	  os	  forældre	  ”bygge”	  deres	  skole	  op,	  og	  det	  giver	  dem	  
ejerskab	  og	  ansvarsfølelse	  når	  de	  selv	  har	  været	  med	  eller	  har	  set	  
det	  ske	  fra	  sidelinjen.	  

Skolen	  sørger	  for	  mad	  og	  drikke	  til	  alle,	  og	  selvfølgelig	  kaffe	  i	  en	  
lind	  strøm.	  Vi	  har	  allieret	  os	  med	  en	  dygtig	  madfar	  som	  vil	  
fremtrylle	  en	  vegetarisk	  Indisk	  menu	  til	  frokost.	  Vi	  slutter	  vanen	  
tro	  med	  kaffe	  og	  kage.	  Det	  kan	  være	  vi	  vil	  bede	  2	  fra	  hver	  klasse	  
om	  at	  komme	  med	  en	  kage,	  -‐	  mere	  om	  det	  i	  ugen	  inden	  
arbejdsdagen.	  	  

Vi	  håber	  at	  se	  så	  mange	  af	  jer	  som	  muligt,	  men	  skulle	  I	  være	  
forhindret	  har	  vi	  også	  opgaver	  udenfor	  selve	  arbejdsdagen	  hvor	  
der	  er	  brug	  for	  hjælp,	  så	  hvis	  I	  er	  forhindrede	  i	  at	  deltage	  vil	  vi	  
bede	  jer	  om	  at	  sende	  en	  mail	  herom	  til	  Barbora	  via	  Intra.	  

Vel	  mødt	  :)	  –	  mange	  hilsener	  Byggeudvalget	  
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Oversigt	  over	  rejseuger/	  lejrture	  

4.kl	  	  	   (uge19)	  

7.kl	  	  	   (uge	  21)	  

9.kl	   	   (uge	  21)	  

5.kl	   	   (uge	  21)	  

6.kl	  	  	   (uge24)	  

——————————————	  

Oversigt	  over	  lørdagskole-‐dage	  
for	  det	  kommende	  skoleår	  2019/20	  

28.09.2019	   
Michaelsfest	   
9.-‐13.00	  

30.11.2019	  J 
ulebazar	   
9.-‐15.00	  

01.02.2020	   
Kyndelmissefest  
9-‐13.00	  

?.03.	  2020  
Deltagelse	  i	  DR	  musikfestival 
formiddag	  

25.04.2020	   
Majfest	    
9.-‐13.00	  

Dertil	  kommer	  to	  arbejdslørdage,	  
datoer	  annonceres	  i	  kommende	  
Månedsnyt	  

Vi	  ønsker	  jer	  en	  dejlig	  
påskeferie	  

og	  inviter	  jer	  til	  
forårskoncert	  i	  
Kastrup	  Kirke


