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 Årgang: 26  Uge: 45  Dato: 10.11.2017 

Kære forældre, personale og elever 

Pædagogstilling opslået 
Skolen har nu opslået den ledige pædagogstilling. I må meget gerne gøre gode kandidater opmærksomme på 

stillingen. I kan finde den på JOB-NET og på skolens hjemmeside. 

Vi skal gøre alt, hvad vi kan, for at finde den HELT rigtige. 

Skolepatruljen startet 
Fra på mandag vil der hver morgen fra kl. 7.50 til kl. 8.10 stå 2 af de ældre elever, som skolepatrulje. Vi 

håber på denne måde at komme godt og sikkert igennem den mørke tid. 

Der vil være skolepatrulje indtil påske. 

Dejligt at de store vil hjælpe med at gøre skolevejen sikker. 

Besøg af operasanger 
I onsdags havde skolen besøg af operasanger Natalie Erskine. Natalie bor hos en af vores forældre, mens hun 

deltager i en Wagner Opera Konkurrence i Aalborg.  

Natalie sang en arie fra Den lille Havfrue. Det var en stor oplevelse for os alle, så nu krydser vi fingre for at 

hun vinder konkurrencen. Vi var i hvert tilfælde meget imponerede 

På Facebook kan I se billeder fra besøget. 

Skøjtetur 

Vi skal selvfølgelig i skøjtehallen i Gigantium i år, som vi plejer at være.  

Vi kunne desværre ikke få en tid, hvor vi havde hallen for os selv i december 

måned. Derfor ligger turen i år noget tidligere end normalt.  

Dagen er nu fastlagt til mandag den 27.november. Vi har hallen fra kl. 9-11. 

Dvs. at vi kører fra skolen efter morgensamling og komme tilbage lidt i kl. 12.  

Traditionen tro er forældre velkomne. Forældre skal dog transportere sig selv, da der ikke er plads i 

busserne.  

Vi vil også gerne bede forældre, der har lyst og tid til at deltage om at køre nogle af børnene, så vi 

kan spare lidt på busserne. Hvis man har mulighed for at hjælpe med dette, bedes man henvende sig 

på kontoret senest den 21.november.  

Det plejer at være en super hyggelig og glad tur. 

Skakklub er startet op onsdag den 8. november kl. 14.15-15.45  
For at støtte op om en god og aktiv fritid, iværksætter vi igen i år et tilbud om at 
spille skoleskak lige efter skoletid. Fritidstilbuddet er frivilligt, men forpligtende at 
deltage i efter tilmelding og alle fra 2.kl. til og med 9. kl. kan deltage. Er dit barn i 
tvivl om sin interessere for tilbuddet, er det muligt at møde op 2 gange, inden man 
endeligt forpligter sig. Prisen ved tilmelding er 100,- kr. 
Man kan bare møde op eller tilmelde sig på kontoret. 
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Møde med forældrerådene og bestyrelsen 

Torsdag den 16.november inviteres alle klasseforældrerådene til møde med skolens bestyrelse. 

Mødet starter kl. 19 og slutter kl. 21.  

Bestyrelsen vil gerne have en dialog med klasseforældrerådene . Desuden vil bestyrelsen gerne give 

mulighed for, at klasseforældrerådene kan udveksle erfaringer med hinanden.  

Jeg håber, mange vil deltage i mødet.  

Der bliver serveret kaffe/te med brød. 

Tilmelding til kontoret på post@lyngbjerggaardskolen.dk senest mandag den 13.november. 

 

Rigtig god weekend til alle. 

Med venlig hilsen 

Dorthe Svenstrup 

 

Jubilæum for Dorthe Svenstrup 

Fredag den 24.november fejrer skolen, at Dorthe Svenstrup har været 

skoleleder i 25 år på Lyngbjerggårdskolen.  

Det fejres med åbent hus fra kl. 14.30-kl. 17.00.  

Bestyrelsen håber mange har lyst til at komme forbi og hilse på Dorthe og være med til at gøre 

dagen festlig. 

Dagen fejres med børnene i løbet af skoledagen. Derfor er åbent hus arrangementet kun for voksne. 

Venlig hilsen Bestyrelsen 

 

 

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  

10/11 Nicoline 0 Valdemar 5 Victor 9 Noah 3 Rasmus 8 

17/11 Sander 0 Mikkel H 6 Morten 9 Madeline 4 Olivia 8 

24/11 Simon 0 Rasmus 1 Anna 2 Rose 1 Signe 1 

2/12 JULELØRDAG KL. 9-12.30, RENGØRING HEREFTER ELLER SØNDAG 

3/12 Tobias 0 Marie 6 Jonas 9 Simon 6 Adam 5 

8/12 Viola 0. Marcus 6 Anastasia 9 Clara K 4 Theiss 8 

15/12 Lærke 1 Laura 6 Josefine 9 Johanne 4 Andreas 1 

19/12 Marcus 1 Kasper 6 Louise 8 Clara S 4 Yasmin 8 
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