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Oversigt	  over	  kommende	  ferie  
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	  	  	  	  	  	  	  	  	   
Kyndelmissefest 
01.februar	  2020. 
9.00-‐13.00  
—————————————— 
Tiltrædelser/	  fratrædelser  
Vi	  siger	  farvel	  til	  Henrik,	  underviser	  i	  
cello,	  	  Miamanda	  og	  Joyce	  i	  
bh.klassen.	  Vi	  vil	  gerne	  benytte	  
lejligheden	  til	  at	  takke	  for	  det	  gode	  
samarbejde. 
——————————————	  

Juleferie  
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	  Qerner	  uaRentede	  ting	  i	  
ferien	  ,	  og	  disse	  doneres	  til	  
velgørenhed. 
Vi	  mødes	  igen	  mandag	  den	  6.	  januar	  
2020	  	  kl	  8.10
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Kære	  Forældre. 
Nu	  går	  året	  på	  hæld,	  og	  snart	  sænker	  julefreden	  sig.	  2019	  har	  været	  et	  
begivenhedsrigt	  år!	  Vi	  sagde	  for	  første	  gang	  farvel	  til	  en	  9.kl,	  og	  det	  var	  
meget	  stemningsfuldt.	  Jeg	  tænker,	  at	  vi	  gerne	  vil	  fortsætte	  med	  at	  lave	  
port	  til	  afgangsklassen,	  -‐	  det	  er	  jo	  ret	  fantastisk	  at	  skabe	  nye	  traditioner.	  

I	  foråret	  byggede	  3.kl	  os	  et	  hus	  i	  gården,	  og	  der	  har	  vi	  nu	  løbehjul	  
parkeret,	  det	  er	  virkelig	  godt!	  Vi	  blev	  187	  elever	  i	  september,	  og	  det	  giver	  
naturligvis	  et	  slid	  på	  bygningen.	  Det	  er	  noget,	  der	  hele	  tiden	  er	  fokus	  på.	  

Arbejdslørdagen	  i	  oktober	  blev	  rigtig	  fin,	  der	  blev	  lavet	  mange	  ting,	  og	  
der	  blev	  ryddet	  op	  i	  kælderen.	  Vi	  har	  stadig	  mere	  sædebetrækstof	  tilbage	  
fra	  SAS,	  så	  hvis	  I	  kan	  komme	  i	  tanke	  om	  noget,	  som	  kan	  sys	  ud	  af	  det,	  så	  
kom	  bare	  og	  hent	  nogle	  meter!	  

Julebazaren	  overgik	  sig	  selv	  endnu	  engang,	  vi	  havde	  rekordbesøg,	  og	  
beklager	  virkelig	  at	  vores	  sal	  bare	  ikke	  er	  stor	  nok,	  alt	  for	  mange	  måtte	  
stå	  i	  gangene	  og	  høre	  musikken.Forældreforeningen	  har	  lavet	  et	  pænt	  
overskud,	  mon	  ikke	  de	  offentliggør	  beløbet	  senere.	  I	  det	  nye	  år,	  starter	  vi	  
med	  at	  lave	  helligtrekonger	  lys	  mandag	  den	  6.1	  

Vi	  har	  kyndelmissefest	  lørdag	  den	  1.2	  –	  husk,	  at	  det	  er	  en	  skolelørdag	  med	  
mødepligt.	  7.3	  er	  også	  skolelørdag,	  og	  vi	  holder	  den	  i	  DR	  Koncertsalen,	  
hvor	  vi	  bakker	  op	  om	  vores	  store	  orkester,	  som	  åbner	  orkesterfestivalen	  
kl.	  11.	  

Med	  disse	  ord,	  vil	  jeg	  takke	  for	  samarbejdet	  i	  året	  der	  er	  snart	  er	  gået,	  og	  
glæde	  mig	  rigtig	  meget	  til	  at	  møde	  alle	  jeres	  dejlige	  børn	  efter	  juleferien.	  

Glædelig	  jul	  og	  godt	  nytår	  

Anne-‐Mette	  Winther	  Christiansen

Glædelig Jul 
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