
 
Kære Alle 

Uge 46 var ugen hvor mellemklassen tømte alle nærliggende supermarkeder for håndsæbe, det kan man nemlig snitte 

tupilakker i. 

 

Der er blevet lavet slæder, vævet med perler, arbejdet med grønlandske dyr og fortalt grønlandske myter. 

Storeklassen har deltaget i Ungdomsværn 2019, som er et projekt igangsat af Børnehjælpsdagen, hvor vi har forpligtet 

os til, at eleverne skal arrangere og afholde et event. Eleverne har været opdelt i tre grupper, hvor der er arbejdet 

med henholdsvis planlægning af eventet, sponsorering og indsamling samt reklame. Eleverne har arbejdet rigtig godt, 

og det hele kulminerer i et bankoarrangement på torsdag fra kl. 15.30-18.00, hvor der først kan julehygges med 

æbleskiver, kaffe, slush ice mm. Der er arrangeret en aktivitet for de yngre børn indtil bankospillet skydes i gang ca. kl. 

16.45. Eleverne har fået samlet masser af flotte præmier sammen, så der er god grund til at troppe op på skolen på 

torsdag. Alle pengene som klassen får samlet ind, går til Børnehjælpsdagens gode arbejde for anbragte børn og unge. 

Derudover konkurrerer klassen mod en masse andre klasser om 10.000 kr. til den klasse, der har klaret sig bedst. 

Fredag havde vi besøg af Dagbladet, det er blevet til en fin artikel i lørdagsavisen og på nettet. 

I lilleklassen har der i denne uge, ud over en dejlig cykeltur, været masser af tid til at få bogstaver i hænderne, både 

med tov, i trylledej og med maling på gulvet i salen. Det der med maling på gulvet, det skal vi vist ikke prøve igen, i 

hvert fald ikke med rød farve, mener Lene, men nu er det afprøvet, og så er man jo den erfaring rigere. Vi skal jo alle 

sammen lære hele tiden. Der her også været popcornssugning, det er nemlig rigtig god træning for ansigts musklerne. 

 

I næste uge er vi tilbage i de vante rammer og skemaet kører almindeligt igen. 

Som lovet i sidste uge har vi nu lavet en endelig plan for det fælles forældremøde mandag d. 25. november. 

Lilleklassens forældre møder kl. 19.00 til klassemøde. Fællesdelen med bestyrelsen starter kl. 19.25. Der er kaffe for 

lille og stores forældre ca. kl. 20.10 hvor mellem klassen holder deres møde. Forældremødet i store forventer vi at 

kunne starte kl. ca. 20.30.  Vi er færdige senest kl. 21.00. 

I ønskes alle en rigtig god weekend. 

På hele personalets vegne / Peter  

  


