
Kære alle 

Uge 48 blev knap så hektisk som den forrige, et mere roligt tempo med en kendt hverdag, men det er 

tydeligt at mærke, specielt på de mindre elever, når vi har lavet noget anderledes. Der går lige et par dage 

inden de lander helt igen, mandag efter juleklippe dagen tror jeg de fleste af lærerne lige skulle hjem og 

have en middagssøvn efter et temmelig hektisk arbejdsdag.  Om det kun er de anderledes dage, eller der 

også er nogle morgen chokolade julekalendere i spil, er vi ikke helt sikre på, men vi håber at I forældre, vil 

tænke over indtaget af søde sager inden skoledagens start. 

Onsdag kørte vi videre med vores kalender fagdag der handler om Mellemøsten, eleverne arbejder på 

tværs af årgangene med blandt andet mad, kultur og virtuel reality, det er super spændende, og tusind tak 

til Munna, som åbner det mellemøstlige køkken for eleverne. 

Torsdag eftermiddag var storeklassen til fageftermiddag hos RAH i Ringkøbing for at bliver klogere på 

energi og energibesparelse, en super god eftermiddag hvor der også blev plads til praktiske øvelser.  Hvem 

ved måske ligger der en hjemmelavet forlænger ledning under juletræet i år  

 

Inden jul vil alle børn lave en julehilsen til vores nye venskabsskole i Slesvig, Store Vi-Vanderrup danske 

skole. Skolen er på vores egen størrelse, og vi glæder os til at lære dem meget bedre at kende.  Den anden 

lørdag i januar drager lærerne herfra, ned og besøger skolen, vi håber at vi på lidt længere sigt kan få gang i 

nogle elevudvekslinger, det kunne være rigtig spændende. Ihvertfald skal 100 året for Sønderjyllands 

genforening fejres i foråret 2020. 

Julemånedens vejr byder ofte på masser af regn og rusk, så der er mere indetid end sædvanligt. Indetid og 

mange sammen betyder desværre også lus, så husk at få tjekket og behandlet jeres børn, så vi kan holde 

smådyrene på et minimum. 

Der er et par vigtige datoer at huske:  

Onsdag d. 12. spiller storeklassen til morgensamling. 

Torsdag d. 13. er der Lucia optog og åben morgensang på friskolen, alle er velkomne til at kigge forbi. 

Torsdag d. 20. er der juleafslutning med fakkeltog til kirken og julehygge på skolen, bagefter ønsker vi 

hinanden glædelig jul inden eleverne har fri kl. 12.00. 

Første skoledag i 2019 er torsdag d. 3. januar. 

I ønskes alle en rigtig god weekend. 

På hele personalets vegne /Peter 

 


