
Kære alle 

Tusind tak for de mange skulderklap efter vores gymnastikopvisning, det er super dejligt at mærke, at det 
også for jer forældre var en god oplevelse. Selvom vi oplever, at eleverne op til dagen ikke alle er lige 

begejstrede, så er det alligevel en helt fantastisk fællesskabsoplevelse at blive klappet ud fra opvisningen og 

at vi kan sige til hinanden ”YES” Vi gjorde det. 

I denne uge har der været rigtig god gang i det kinesiske køkken både med forårsruller og bagværk, ikke alt 

var lige vellykket, men her kan maden noget særligt, vi kan smage og overveje om vi kan bruge smagen til 

noget en anden gang. Vi bliver som i alle mulige andre henseender også kun bedre af at øve os…. 

Ugen har været præget af sygdom, både elever og personale har været ramt, en god blanding af influenza 

og omgangssyge, så hvis børnene er lidt blege og visne om morgenen, så var det måske en god ide at holde 

dem hjemme, så vi kan få bugt med sygdomsspredningen. 

Torsdag havde jeg Mads´ matematiktime i store klassen, vi lavede i stedet for matematik forsøg med 

reaktionshastighed. Med en hundrededelstimer, tjekkede vi evnen til at reagere hurtigt. De hurtigste 

elever, reager på lyd inden for 6 hundrededele af et sekund, det er vel ikke så ringe. 

 

 
I morgen lørdag er der som bekendt arbejdsformiddag på skolen. Vi starter med morgenkaffe kl. 8.30, så 
har man et par timer sådan en regnvejrsformiddag, kan vi godt bruge et par ekstra hænder. 
 
Husk at der torsdag er åben morgensang kl. 8.15, hvor eleverne har et par musiknumre i posen. Samme 
aften er der generalforsamling i både Friskolen og Støtteforeningen, hvor vi starter kl. 19.00. Vi gør status 
over det gamle år og kigger ind i det nye, vi håber at rigtig mange vil møde op. 
 

I ønskes alle en rigtig god weekend. 

På hele personalets vegne /Peter 

 


