
 
Kære alle 

Torsdag havde mellemklassen friskolen helt for sig selv. Både lille og store klassen var nemlig ude af huset.  

Som tidligere nævnt så har storeklassen arbejdet med 2. verdenskrig, så torsdagen skulle bruges til at se 

nærmere på bunkers ved Houvig og en tur på museet i Ringkøbing.  

 

Man kan tydeligt mærke at emnet optager eleverne, der bliver studeret, læst og beskrevet, det er 

superfedt når alle elever bare kaster sig over en opgave. Lille klassen cyklede til Spjald sammen med Kirsten 

og Lene for at opleve majs labyrinten inden den skal høstes, Kun få elever blev væk men heldigvis fik vi alle 

børn med hjem igen. Der er ingen tvivl om at det også var en rigtig god tur. 

 

Herhjemme brugte mellemklassen klasselærerdagen på at arbejde med danske dyr, så selvom vi ikke var så 

mange herhjemme er der alligevel kigget på edderkopper og bævere og ulve. 

Den eneste ”flue i suppen” var at fællesidræt desværre måtte udgå da storeklassen skulle afsted til Houvig, 

det var flere elever stærkt utilfredse med, men det er jo også dejligt at høre. 

Efterårsferien nærmer sig med hastige skridt, så der er kun 2 gange værksted tilbage. Flere af eleverne har 

spurgt, om vi kunne lave et par fisketimer ved søen, og det vil vi selvfølgelig gerne. Vi har lige et par andre 

aftaler vi skal have på plads, inden vi kan fastsætte det endelige tidspunkt. Så snart vi ved om det bliver den 

2. eller d. 9. oktober, skal jeg nok skrive en mail ud, så alle der har lyst kan medbringe fiskegrej. Friskolen 

har desværre ikke noget grej vi kan udlåne.  

Husk at dagen inden efterårsferien er motionsdag, med bike´n run så husk at få tjekket om cyklen er helt 

klar. 

Motionsdagen starter lidt anderledes end den plejer, Hjørdis og hendes børn og børnebørn kommer nemlig 

og deltager, og vi vil starte dagen med at plante et kirsebærtræ på legepladsen til minde om Jens, vi håber 

at rigtig mange både unge og gamle har lyst til at deltage i motionsdagen, alle er velkomne. 

I ønskes alle en fortsat god weekend 

På hele personalets vegne/Peter 


