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 Sommerfest for hele børnehaven, friskolen, søskende, forældre og bedsteforældre  

torsdag d. 22. juni. 
 Friskolen holder sommerferie fra fredag d.23. juni kl 12.10 
 Første skoledag efter sommerferien er mandag d. 14. august kl 8 
 SFO og børnehave holder sommerferielukket uge 29 & 30 

 
 
 

 
 
 
Kære forældre i børnehave & friskole, kære skolekreds. 
 
 

Fredag d. 9. juni blev vores nye ståltrappe sat op. I forbindelse med vores ombygningen i det tidligere 
sløjdværksted, gamle pedelkøkken og depot bliver det hele brudt ned og lagt sammen til et nyt stort og lyst 
klasseværelse. Den gamle indvendige stejle trappe op til 1. sal bliver også fjernet. Når det er sket og der er 
sat dør i, vil adgangen op til bl.a. billedkunstlokalet være på den nye udvendige ståltrappe. Stor tak til de 
flinke forældre og bedsteforældre, der monterede den. 

Tak for en god koloni. 
Tak til alle, der var med til at gøre børnehaven og førskolebørnenes koloni på Langeland til en god 
oplevelse. Tak til både børn og forældre og personale. 
Mest for de yngste børn : Husk at fylde op med tøj. 
Husk at sørge for at dit barn har både sommertøj,ekstra tøj og regntøj i skabet, det er også vigtigt 
at der er både sandaler - kondisko - gummistøvler på pladserne! 
  
  
I SFO : Husk at tjekke ud 
Der er super vigtigt, at I forældre husker at få sagt farvel når I henter jeres barn - vi oplever ofte i 
SFO at vi ikke har set om børnene er blevet hentet. Og derfor ikke ved om børnene er her eller ej. 
Man kan som regel se på tavlen hvilke voksne som er både i SFO og i børnehaven.  
 

Der er åbent nu på skolemælk.dk hvor man kan bestille skolemælk for det kommende skoleår. 

Børnehaveklassen og Louise vil plante alle skolens planter om i den sidste uge inden sommerferien. I den 
forbindelse tager vi gladelig imod, hvis I har krukker til overs. De skal gerne have en vis størrelse, da alle 
vores planter trænger til at komme i noget større. 
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Steen holder fri 12. Juni. Henrik er vikar for Steen. 

Henrik deltager i Folkemødet på Bornholm 15-18. juni 

Uge 25 er Klasselæreruge, hvor der kommer til at foregå forskellige ting, både fagligt og praktisk og nogle 
skal blandt andet på heldagsture. Der bliver informeret nærmere af de enkelte klasselærere 

 

Torsdag d. 22. juni kl. 17.30-20.30 er der fælles sommerfest for både børnehaven og friskolen. Man 
medbringer selv sin aftensmad, kød til grillen, tilbehør, salat, brød m.m. service og tæppe til at sidde 
på. Det vil være muligt at grille sit medbragte kød på den fælles grill, og der vil være salg af øl og 
vand. 
 
Programmet ser således ud: 
 
Kl. 17.30 Velkommen 
  Omtrylning af  førskolebørn 
  Koroptræden 
Kl. 18.15 Fællesspisning  
Kl. 19.15 Spil og lege - fodbold, rundbold, beachvolley og kongespil 
Kl. 20.30 Oprydning og tak for i aften 
 

 

 
 
 
Klubaften 14/6 fra styregruppen: Tine 
Der er spisning, husk tilmelding på kontoret 
Klubaften 21/6 fra styregruppen: Niels 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Rengøringshold fredag d.  9.juni. Hold 7 

Hold 7: Linda Kjeldgaard (Johannes 7.) Josefine BH.kl., Jonas 1., Emilie 2., Josefine 
7., Nanna 6.  
 
Rengøringshold fredag d.  16.juni. Hold 8 

Hold 8: Jeanette Jørgensen (Martin 8.) William BH.kl., Patrick 2., Daniel 2., Freja 7., 
Morten 6.  
 
Rengøringshold fredag d.  23.juni. Hold 9 

Hold 9: Peter Ysekær (Fie 2.) Ea 2., Majbrit 4., Andreas 6., Frederik 6., Rasmus 7..  
 
 
Med venlig hilsen 
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