Indhold: Nissehuer - spændte børn - Lucia-streaming - nye skemaer - bankogaver - find 5
fejl - telefon - afhentning efter 15.00 - rengøringsplan

Nyhedsbrev uge 49, 2020
Kalender
11.12.

- Lucia 09.00

Uge 51

- Klasselæreruge til 12.10

17.12.

- Julebanko for eleverne m. risalamande

18.12.

- Juleferie

4.1.

- ferien slutter

Følg løbende med i skolens aktivitetskalender på dette link: Aktivitetskalender

_________________________________________________________________________

Orientering fra friskolen
Så fik vi startet december, og hvilken fryd var det. Der var nissehuer overalt, og børnene var
helt klar på at klippe og klistre, eller i hvert fald klar på, at de måtte have slik med til
juleklippedagen.
Vi kan godt mærke, især på de yngste børn, at det er december. Der er bare en ekstra
spænding, som kommer til udtryk i timerne, hvor de nogle gange næsten ikke kan finde ro,
når de skal fortælle om, hvad der er sket hjemme om morgenen, eller hvad de tror, de har i
vente i weekenden. Det er rigtig hyggeligt, trods det at det virker forstyrrende. Sådan må det
være i denne tid.
Denne uge startede øvelserne til Lucia også. Det bliver ikke som sidste år, men det bliver
rigtig godt. Vi sørger for, at I alle kan se det på Facebook, hvor vi vil forsøge at live-streame
det kl. 9 på fredag. Ellers kommer det nok op som en video, hvor I vil få linket i næste
nyhedsbrev.
Vedhæftet denne mail finder I de nye skemaer for foråret 2021. Der er nogle klasser, hvor
der er få ændringer, mens børnehaveklassen går helt fri for ændringer.
Vi har fået nogle rigtig fine og sjove gaver til vores bankospil d. 17., men hvis I finder på
flere gaver, så tager vi gerne imod dem også.
Vi er også sikre på, at det bliver julemanden, som står for banko. Derfor har jeg vedhæftet et
vellignende foto af ham i 2 versioner, hvor I kan have lidt sjov med at finde 5 fejl mellem de
to billeder.
Vores telefon er nu blevet lavet, så I igen kan kontakte os på vores normale nummer.

________________________________________________________________________

Orientering fra børnehaven og SFO
Nyt fra børnehaven og SFO
Efter kl. 15 gør vi opmærksom på, at vi samler børnene fra børnehaven og SFO. I skal derfor
huske, at I skal henvende jer v. den grå dør i det gule hus eller ved lågen ind til børnehavens
legeplads, når I henter jeres børn.
Hilsen personalet i børnehaven og SFO
_________________________________________________________________________

Orientering fra bestyrelsen
Næste bestyrelsesmøde 15.12.
___________________________________________________________________
Klubaften: Aflyst indtil andet meldes ud
___________________________________________________________________
Rengøringshold fredag d. 11. december 2020

Hold Janne Weller (Ea 6.)
2:

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

Rengøringshold fredag d. 18. december 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. 8. januar 2020

Hold Anette Madsen (Mette
4:
4.)

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

