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Oversigt	  over	  kommende	  ferie  
OBS	  særlig	  lukkedag 
Skolen	  er	  lukket	  mandag	  den	  
2.december	  efter	  Julebazaren 
Sfoén	  er	  også	  lukket	   
Juleferie  
skolen	  lukker	  den	  20.december	   
kl	  12.00	  (	  sfoen	  lukker	  kl	  16.20) 
21.12.2019	  –	  05.01	  2020 
(begge	  dage	  inkl,	  skolen	  og	  sfo	  
lukket)  
Vinterferie	   
Uge	  7 
Øvrige	  ferie	  i	  2020	  -‐klik	  her  
 
—————————————— 
Kommende	  arrangementer	  	  	  	  	  	  	  	  	   
Julebasar	  (åbent	  hus	  arrangement)  
30.11.2019  
10.00-‐16.00  
Klippe-‐klistre	  dag	   
26.11.2019	  	   
i	  skoletiden,	  kun	  for	  elever  
Advendsspiral 
05.12.2019	   
17.30	  for	  forældre,	  personale	  og	  
tidligere	  elever  
06.12	  2019	   
i	  skoletiden,	  kun	  for	  elever  
Santa	  Lucia  
13.12.2019  
i	  skoletiden,	  kun	  for	  elever  
 
—————————————— 
Tiltrædelser/	  fratrædelser  
Ingen	  ædringer.  
 

MÅNEDSNYT	  
 | November2019| 

Vi	  har	  oplevet…	  

Skolen	  har	  aLoldt	  årets	  motionsdag,	  fredag	  før	  efterårsferien.	  Igen	  i	  
år	  har	  vi	  brugt	  strandparken	  til	  formålet,	  og	  trods	  de	  enorme	  
regnmængder	  har	  eleverne	  gennemført.	  Tak	  til	  sfoén	  for	  varm	  
kakao	  til	  de	  yngste.	  

Der	  er	  også	  blevet	  aLoldt	  arbejdslørdag.	  Det	  er	  en	  dag,	  hvor	  
forældrene	  hjælper	  skolen	  med	  at	  løfte	  flere	  arbejdsprojekter.	  	  

Skolen	  har	  fået	  bygget	  løbehjulskur,	  hvor	  eleverne	  nu	  kan	  stiller	  
deres	  løbehjul	  i	  tørvejr.	  Der	  blev	  bygget	  fundament	  til	  kommende	  
“legehule	  “	  i	  sfo´en.	  Mange	  forældre	  har	  valgt	  at	  	  arbejde	  med	  
diverse	  haveopgaver,	  og	  haven	  står	  nu	  klar	  til	  forår.	  Skolen	  fik	  
vasket	  vinduer,	  og	  forskellige	  rengørings	  opgaver	  blev	  klaret.	  
Børnehaveklassen	  fik	  løftet	  legeområdet.	  Salen	  blev	  malet	  og	  
laseret,	  hvor	  er	  det	  blevet	  fint.	  Byggeudvalget	  og	  skolen	  vil	  gerne	  
takket	  til	  alle,	  som	  har	  brugt	  deres	  lørdag	  (	  nogen	  forælder	  har	  også	  
brugt	  søndag)	  på	  at	  klare	  opgaverne.	  Et	  særligt	  tak	  til	  Morten	  Sau	  +	  
køkkenholdet	  for	  madlavning.	  Flot	  arbejde	  allesammen.	  

Vi	  er	  i	  gang	  med	  vinduerudskiftning	  på	  1.sal	  og	  arbejdet	  er	  ved	  at	  
være	  afsluttet.	  De	  nye	  vinduer	  pynter	  allerede	  ! 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Vi	  glæder	  os	  til.. 
Julebasar	  2019  
Vi	  glæder	  os	  allesammen	  til	  årets	  
mest	  storslåede	  event.	   
Julebazaren	  gennemføres	  den	  
30.november	  og	  foregår	  på	  hele	  
adressen,	  dvs.	  både	  i	  børnehavens-‐	  
og	  skolens	  lokaler.	   
Dørene	  åbner	  kl	  10.00	  og	  der	  bydes	  
på	  mange	  forskellige	  aktiviteter,	  alt	  	  
mellem	  himmel	  og	  jord:	  	   
-‐	  Vafler	  &	  varm	  kakao 
-‐Gløgg,	  klejner	  &	  æbleskiver  
-‐Fiskedam 
-‐Julekager	  /	  småkager  
-‐Julepynt;	  trommer,	  vintage,	  julekugler,	  kræmmerhuse	  etc. 
-‐Tombola	  med	  gevinster	  og	  den	  tavse	  auktion 
-‐Ansigtsfarve  
-‐Bål	  til	  snobrød	  /	  skumfiduser	   
-‐	  Risengrød,	  spegepølser,	  og	  alle	  mulige	  julegodter  
…og	  meget	  mere! 
Der	  kommer	  løbende	  information	  via	  intra.	  Plakaten	  er	  på	  vej.	  	  

Praktisk  
Skolen	  lukker	  fredag	  den	  29.november	  kl	  12.00.	  De	  mindre	  klasser	  
overgår	  til	  sfo´en.	  Boderne	  gøres	  klar,	  og	  der	  er	  forberedende	  
aktiviteter	  igang.	  Tillige	  vil	  vi	  bede	  forældrene	  om	  at	  rydde	  op	  i	  
garderoberne	  ned	  	  i	  stueetagen,	  da	  vi	  forventer	  mange	  gæster,	  og	  der	  
skal	  være	  plads.	  Husk	  at	  skolen	  og	  sfo´en	  holder	  lukket	  mandag	  den	  
2.december. 
 
Vedr.	  børnehaveklasse	  med	  start	  august	  2020  
Der	  aLoldes	  optagelsessamtaler	  torsdag	  den	  7.november.	  

 
Vedrørende	  oprydningsaktiviteter	  og	  formiddagsrengøring	  i	  
stueetagen  
Rengøringspersonalet	  bruger	  urimelig	  meget	  tid	  på	  dagligt	  oprydning	  af	  
sko,	  strømper	  ,	  bluser	  og	  støvler.	  Vi	  skal	  hjælpe	  hinanden	  med	  at	  holde	  
stueetagen	  	  i	  god	  stand.	  	  Vi	  arbejder	  p.t	  på	  at	  finde	  løsning	  ift.	  
formiddagsrengøring	  af	  toilet-‐områderne. 

Sidste	  skoledag	  i	  2019 
Vi	  går	  på	  juleferie	  den	  20.december	  kl	  12.00 
Sfo´en	  holder	  åbent	  om	  eftermiddagen	  frem	  til	  kl	  16.20.	  Hvis	  man	  har	  
mulighed	  for	  det,	  vil	  vi	  opfordre	  til	  at	  hente	  tidligere.	  Dette	  ville	  være	  en	  
stor	  hjælp,	  da	  vi	  skal	  klargøre	  skolen	  til	  juleferien.	  

Husk	  at	  se	  glemmeposerne	  igennem.	  Vi	  gerner	  uaLentede	  ting	  i	  ferien	  ,	  
og	  disse	  doneres	  til	  velgørenhed.
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—————————————— 

Vi	  har	  haft	  ambulanceudrykning	  	  

I	  forbindelse	  ambulanceudrykning	  gør	  
vi	  fortsat	  opmærksom	  på,	  at	  der	  ikke	  
må	  parkeres	  foran	  	  skoleporten.	  	  

Vi	  har	  oplevet	  to	  elevulykker,	  som	  
heldigvis	  	  begge	  havde	  en	  god	  
slutning.	  

—————————————— 
Forsikring	  

Skolen	  er	  forsikret	  mod	  
ansvarspådragende	  forhold	  forvoldt	  	  
af	  skolen.	   
Eleven	  /	  forældrene	  bærer	  selv	  
risikoen	  for	  ulykkestilfælde,	  som	  
skolen	  ikke	  er	  ansvarlige	  overfor,	  f.eks	  
hvis	  en	  elev	  får	  en	  bold	  i	  ansigtet	  og	  
knækker	  en	  tand.	  En	  sådan	  skade	  vil	  
normalt	  være	  omfattet	  af	  en	  privat	  
ulykkeforsikring,	  ligesom	  	  ødelagte	  
bøger,	  mobiltelefoner	  og	  medbragt	  
tøj.	  Eleverne	  bærer	  desuden	  risikoen	  
for	  ødelæggelse	  af	  skolens	  
løsøre,samt	  bygningen	  (f.eks.ruder)	   
Vi	  anbefaler	  derfor	  ,	  at	  elevernes	  
forældre	  tegner	  en	  familie-‐	  og	  
ulykkeforsikring.	  	  

——————————————	  

Mobiltelefoner	  

Vi	  gør	  opmærksom	  på	  at	  vi	  er	  mobilfri	  
skole,	  hvilket	  betyder,	  at	  telefonerne	  
er	  slukket	  i	  timerne.	  Vi	  opfordrer	  
forældre	  til	  at	  være	  mobilfri	  så	  længe	  
man	  befinder	  sig	  på	  skolen.	  Tak	  for	  
det:)	  

 


