
 

Kære alle 

Julen nærmer sig med hastige skridt og en af de faste traditioner er Lucia fejring. 

Torsdag morgen havde vi traditionen tro et flot Luciaoptog og åben morgensang, en super god oplevelse for 

både deltagere og tilskuere. Tusind tak til alle jer der deltog i morgensangen. 

 

Torsdag afholdt storeklassen også julefrokost, så der blev julet igennem i køkkenet. 

Den kommende Juleferie er også en reminder om, at vi nu er næsten halvvejs igennem skoleåret, en god 

anledning til lige at stoppe op og se, om der skal justeres på noget. Vi synes, at der er grund til at kigge lidt 

nærmere på lillekassen, det er er super vigtigt at alle har en god oplevelse med at gå i skole, ikke mindst de 

små. Lilleklassen har en del to-lærer timer og det bliver der ikke lavet om på, men vi tænker, at vi med 

nogle justeringer, kan øge skoleglæden for alle. Lene vil selvfølgelig fortsat være klasselærer og den 

gennemgående person i klassens hverdag. 

Lene og jeg er er gået i udvalg for at se på hvilke muligheder vi har, ændringerne i lilleklassen vil sikkert 

også give anledning til småændringer i både Store- og mellemklassens skemaer. 

Vi informerer jer selvfølgelig nærmere, når vi har den endelige plan klar en gang i januar. 

I tirsdags havde vi besøg af Alfred Boddum som fulgte Mads i hans skema, Alfred har nemlig lovet at hjælpe 

os i ugen efter nytår hvor Mads besøger sin bror, der rejser med DGI´s verdenshold i Argentina. 

I næste uge runder vi vores ulandskalender fagemne af. På torsdag holder vi Juleafslutning, forældre og 

bedsteforældre er naturligvis velkomne til at deltage helt eller delvist i dagen. Vi starter traditionen tro med 

fakkeloptog til kirken kl. 8.15, der vil både være klassehygge og fællessangtime inden dagen slutter kl. 

12.00, hvor det også er muligt at gå i SFO. 

Husk at første skoledag efter ferien er d. 3. januar. 

Fagdagene i januar har et film- og medieemne, inden vi sidst i januar tager fat på vores dramauge. Sæt 

allerede nu X i kalenderen torsdag d. 31. januar kl. 17.00 til den store dramaforestilling. 

I ønskes alle en rigtig god weekend. 

På hele personalets vegne / Peter 

 

 


