
 Lyngbjerggårdskolens Ugebrev   

 

Årgang: 26  Uge: 33  Dato: 18.08.2017 

 

Kære forældre, personale og elever. 

 

Jubilæum 25 år 

Skoleåret 2017/18 er specielt, fordi skolen har 25 års jubilæum den 29/8. 

På skolen har vi derfor travlt med at planlægge skolens jubilæum, som selvfølgelig skal være en rigtig god 

dag for alle, der har lyst til at komme forbi.  

Skolens 25 års jubilæum fejres på forskellig vis. Med dette ugebrev følger programmet for dagen., som vil 

give jer overblikket.  

Tur til Fårup Sommerland fredag den 25/8. 

Skolens Støtteforening har givet skolen en kæmpe gave nemlig en tur til Fårup for 

alle elever og alle ansatte på skolen. De betaler også busserne derop, så det er ren 

luksus og en super skøn gave. 

Jeg fortalte det til morgensamling på første skoledag og jublen hos eleverne brød 

straks løs. Det var skønt at opleve.  

På vedhæftede fil er de oplysninger, I har brug for. Hvis I mangler nogle oplysninger er I selvfølgelig meget 

velkommen til at henvende jer. 

OBS: Da alt personale deltager på turen er skolens kontor lukket denne dag. 

Selve fødselsdagen den 29/8 

Vi har valgt at markere dagen til morgensamling, som udvides i dagens anledning. 

Der kommer måske en lille overraskelse i 10-pausen. Det må vi jo se???????? 

Ellers almindelig skoledag. 

 

Indbydelse til Reception for skolens 25 års jubilæum lørdag den 2.september fra kl. 11-15.30 

Her fejrer vi skolens første 25 år med fuld skrue. Alle er velkommen.  

Det er ikke en SKOLEdag for eleverne, men de er meget velkommen, og vi håber rigtig mange kommer. Vi 

håber også at rigtig mange andre vil komme forbi og hygge med os. Det gælder såvel nuværende som 

tidligere forældre, nuværende som tidligere elever, nuværende personale som tidligere personaler, venner af 

skolen, samarbejdspartnere og andre, der bare har lyst til at kigge forbi. 

Der er lidt til ganen som støtteforeningen sponsorerer. Der er kæmpe hoppepude, taler, kagekonkurrence, 

ballonopsending, morgensang i aulaen, fælles aktiviteter og meget mere. Det allerbedste er nok at mange 
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mennesker, der har haft deres gang på Lyngbjerggårdskolen får mulighed for at mødes og snakke om ”gamle 

dage” og gense deres lærere, pædagoger og klassekammerater.  

Vi er blevet spurgt om gaveønsker. Vi forventer ikke, at man skal komme med en gave, men det er 

selvfølgelig altid dejligt. Hvis man gerne vil give en gave vil det være super dejligt at få et lille beløb ind på 

skolens jubilæums konto 9296-2075782635. Vi skal nok udarbejde en lille ønskeseddel, som vil komme ud 

på INTRA og Facebook. 

Med dette ugebrev er vedhæftet et program for dagen. 

I forbindelse med jubilæet vil Gug/Visse/Dall TV optage klip til en TV udsendelse om skolen. I den 

forbindelse vil jeg her opfordre de forældre, der ikke ønsker, at deres barn er med på filmen om at henvende 

sig til kontoret. Så vil vi sørge for, at det ikke vil ske. Der er ingen planer om, at der skal interviewes elever. 

Skolestart 

Der er næsten ikke noget så festligt som en skolestart. Alle mødes igen efter en lang ferie og glæder sig 

faktisk til at møde alle kammeraterne igen og til at komme i gang med en hverdag igen. Det er ikke sikkert 

de større elever vil indrømme det, men jeg tror nu alligevel, at de inderst inde har det sådan.  

De små nye børnehaveklassebørn og 1.klassebørn glæder sig i hvert tilfælde rigtig meget. Det er sjovt at se 

deres ansigter og deres spænding. 

Der er nu 205 elever på skolen, hvilket er rigtig dejligt. 

Med venlig hilsen 

Dorthe Svenstrup 

. 

Fra kontoret: 

Er der mon en, som mangler disse ringe? De blev fundet kort tid før sommerferien.  

 

 

Weekend-rengøring: 

Nøgle hentes i Lyngtotten i tidsrummet fra torsdag morgen til fredag kl. 16.30 og afleveres i 

nøgleboks efter rengøring 

Dato Sektion 1 Sektion 2 Sektion 3 Sektion 4 Sektion 5 

2017 Bhkl-1-2 3-4-5-6 7-8-9 Alle Alle  

18/8 Andreas 1 Hareni 6 Anika 9 Signe 1 Anastasia 9 

25/8 Jacob 1 Izabella 6 Cecilie T.K. 9 Freya 4 Mads 8 

1/9 Emilie 1 Hanna 6 Daniel 9 Andreas 3 Frederikke 7 

8/9 Gorm 1 Christian 6 Apoorjan 9 David 2 Katrine 7 

16/9 ARBEJDSDAG KL. 9-15, RENGØRING HEREFTER ELLER SØNDAG 

17/9 Laurits 1 Maja 5 Emilia 9 Ida 2 Victor 7 

22/9 Alfred 0 Eva 5 Asbjørn 8 Frederikke L 2 Jessica 2 

29/9 Andrea 0 Amina 3 Marcus 1 Anna 2 Vilma 3 

 

 

 


