Indhold: Overtøj - ‘spil dansk’-dag - uhyggelige historier - nye biblioteksbøger græskarhoveder - mudderbad - pasning i juleferien - månedsplan SFO - månedsplan rød, grøn
og blå gruppe - rengøringshold

Nyhedsbrev uge 44, 2020
Kalender
Uge 43-46

- skole-hjem samtaler

5.11.

- Åben Skole (virtuel løsning)

16.11.

- bestyrelsesmøde

Følg løbende med i skolens aktivitetskalender på dette link: Aktivitetskalender

_________________________________________________________________________

Orientering fra friskolen
Vi kan nu mærke, at vi rigtig er gået ind i efteråret. Der er så småt begyndt at komme den
umiskendelige lugt af vådt overtøj. Der er børn, der lige skal afvaskes inden undervisningen
for alvor kan gå i gang. Det er med andre ord nu, vi forældre skal være gode til at få set efter,
om børnene har det tøj, de har brug for i løbet af skoledagen. Det kan være svært, når man
ikke må komme ind på skolen, så derfor må I meget gerne bede personalet om hjælp, især når
I henter børn, da der som oftest er bedre tid der.
I dag har vi haft ‘spil dansk’-dag. Kirstine havde kopieret 10 sange, som ikke er i sangbogen.
Det var så dejligt at høre børnene give den gas med nogle populære sange, men også træls at
vide, at det kunne have været så meget hyggeligere med skolekreds og forældre til stede. Vi
har noget til gode, når vi igen må mødes, så meget vil jeg love jer alle.
Weekenden står på Halloween, og i denne uge har vi haft den uhyggelige postkasse stående i
køkkenet, hvor børnene har kunnet skrive uhyggelige historier til. De blev læst op til
morgensang og var smaddergode. Faktisk så gode, at de er blevet vedhæftet, så I kan læse
dem én gang til derhjemme med børnene.
Så har Celina været på indkøb til biblioteket, hvor hun har købt en del bøger til de yngre
elever, som snart kan lånes på vores bibliotek. Jeg har vedhæftet billeder af bøgerne, hvis
nogle synes, at de ikke kan vente og vil låne dem på folkebiblioteket.
Fra mandag af vil I også kunne se nogle af de græskarhovedet, som 5.-6. klasse har skåret i
dag. De står rundt ved de forskellige indgange på skolen.
________________________________________________________________________

Orientering fra børnehaven og SFO
Nyt fra børnehaven og SFO
Denne uge har stået på lidt vandpjask med tilhørende mudderbad. Hvis I ikke har set
billederne på Facebook, så kan de ses her. Det lignede den helt store fest. Der har også været
tid til en gåtur i det grønne og fingermaling på vinduerne.
Tidligere i denne uge fik alle tilsendt en mail med tilmelding til pasning i juleferie. Det er
desværre nødvendigt at påminde jer om, at vi gerne vil have præcise tilbagemeldinger. Vi
oplever frafald på tilmeldinger på op til 50 %. Det er ret dyrt i lønninger og vanskeliggør også
afholdelse af personalets ferie.
Vedhæftet denne mail er månedsplanen for SFO i november samt månedsplaner for rød, grøn
og blå gruppe.
Hilsen personalet i børnehaven og SFO
_________________________________________________________________________

Orientering fra bestyrelsen
Næste bestyrelsesmøde 16.11.
___________________________________________________________________
Klubaften: Aflyst indtil andet meldes ud
___________________________________________________________________
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.

Rengøringshold fredag d. 13. november 2020

Hold Karina Andersen
5:
(Karen 8.)

Jacob 8., Anna 6., Andreas L 6., Emilie 6., Sofia 4.,
Alfred 2., Aya bh.kl., Topper bh.kl.

Rengøringshold fredag d. 20. november 2020

Hold Christina Hedal
6:
(William 3.)

Magnus/Mikkel 9., Stephan 7., Christian 5., Karla 4., Carl
Theodor 3., Ditlev 1., Sonja bh.kl.

