Indhold: Motionsdag - skolefoto - frugtlister - ugeplan - storegruppe - klubaften rengøringsplan

Nyhedsbrev uge 41, 2020
Kalender
Uge 42

- efterårsferie

19.10.

- skolefoto v. Lars fra Stjernefoto

Uge 43-46

- skole/hjem-samtaler - se nærmere fra klasselærerne

Følg løbende med i skolens aktivitetskalender på dette link: Aktivitetskalender

_________________________________________________________________________

Orientering fra friskolen
Efterårsferien er skudt i gang for børnene. Vi har afsluttet med den traditionelle motionsdag i
dag. Men det har ikke været en motionsdag, som vi har gjort de tidligere år. I år har vi haft
delt os op i vores klasser grundet restriktionerne. Det har fungeret helt fint.
Det har i hvert fald været nogle børn, der har haft et brag af en motionsdag med godt være og
sjove aktiviteter. Vi sluttede af med fællessang kl. 12, hvor de blæste salen igennem. Nogle af
de store piger havde valgt sangene, og så blev der ellers sunget med. Der var også flere, der
lige skulle fortælle, hvor meget og hvor godt de havde gjort det i deres aktivitet.
Børnehaveklassen legede udenfor og indenfor. 1.-2. klasse var i salen med idrætsaktiviteter
der, som en hel fagdag. 3.-4. klasse cyklede til Brændeskov og spillede spil der, og 5.-9.
klasse var på orienteringsløb både i og omkring Trunderup by og et i Nordtorpe Skov. Et brag
af en succes, som vi gerne gentager.
Mandag efter ferien kommer Lars fra Stjernefoto og tager portræt-, søskende- og
klassebilleder. Vigtig at vide er, at hvis man ønsker søskendebilleder, skal man vente til sidst
med at komme og få taget både portræt- og søskendebilleder. Det er ca. fra kl. 11.30. Det vil
børnene også få at vide om morgenen, hvis I ikke lige får husket dem på det.
________________________________________________________________________

Orientering fra børnehaven og SFO
Nyt fra børnehaven og SFO
Vedhæftet finder I 3 frugtlister, 1 for hver gruppe. Desuden er der også en ugeplan for uge
42, som gælder alle grupperne.
I børnehaven begynder vi så småt at planlægge storegruppe til kommende skolebørn. De af
jer, som har børn, der skal starte i skole til foråret, har alle fået en mail, som I bedes svare
tilbage på, så vi kan få færdiggjort planlægningen.

Hilsen personalet i børnehaven og SFO
_________________________________________________________________________

Orientering fra bestyrelsen
Næste bestyrelsesmøde 21.10.
___________________________________________________________________
Klubaften: Aflyst indtil andet meldes ud
___________________________________________________________________
Rengøringshold fredag d. 23. oktober 2020

Hold
Janne Weller (Ea 6.)
2:

Stine 9., Sejr 6., Silas 5., Idun 5., Elias 4., Izabella 3.,
Amalie 1.

Rengøringshold fredag d. 30. oktober 2020

Hold Mette Munnecke
3:
(Oscar M. 9.)

Oscar J. 9., Petra 8., August 6., Olivia 4., Laura 3., Marius
2., Charlie 1.

Rengøringshold fredag d. 6. november 2020

Hold Anette Madsen (Mette
4:
4.)

Ann-Louise, Nicklas 7., Cabrina 7., Clara 6., William 4.,
Emma 4., Mira 1.

