
 Lyngbjerggårdskolens Ugebrev   

 

 Årgang: 26  Uge: 47  Dato: 24.11.2017 

 

Kære alle sammen, 

Jeg sidder her på min 25 års jubilæumsdag og skriver dette ugebrev. 

Det har allerede nu været en 

fantastisk dag, som jeg aldrig 

glemmer. 

Jeg blev afhentet i en gammel 

volvo fra 1965. I bilen var der 

morgenmad, varm te og mit 

yndlingskrus med Beatles på. 

 

Da jeg ankom til skolen stod alle børnene og de voksne på begge sider af en rød løber. Der var 

bodyguards og hofdamer, blomsterpiger og fyrværkeri. 

         

Eleverne sang en rapsang som hyldest til mig, der blev råbt hurra og flaget. Jeg var i sandhed 

udnævnt til dronning. 

Det var meget rørende. 

På vej ind til aulaen blev der strøet rosenblade for min fod og så skulle jeg op på tronen, der var 

kommet i dagens anledning. 

Der var taler, masser af gaver og sidst men ikke mindst så mange smil og glade ansigter, at det var 

en fryd for øjet. 

Senere på dagen var der hotdogs til alle og en juicebrik.  

Jeg er totalt overvældet og fyldt op med en stor glæde og stolthed over at være genstand for så 

meget fejring. 

Tusind tak til alle. Det var meget overvældende – på en super god måde. 

Husk at det er på mandag den 27. november 2017, vi tager i skøjtehal 

 

Alle skolens elever og voksne tager på skøjtetur i Gigantium.  

Vi har hallen fra kl. 9-11.  

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

 

8.10  Klargøring til turen  

8.20  Afgang bus  
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9.00-11.00  Vi skøjter  

11.10  Afgang bus  

11.40  Hjemkomst/spisepause og frikvarter  

12.30  Timer efter skema  

 

Vi har kaffe/te og kakao samt en lille forfriskning med til alle, så man kan klare strabadserne på isen.  

 

Traditionen tro er forældre velkomne. Vi er dog desværre nødt til at bede forældre om, at transportere 

sig selv, da der ikke er plads i busserne. Det plejer at være en super hyggelig og glad tur.  

 

Storevennerne hjælper de små venner i bussen, fra bussen, i skøjterne og får dem startet i hallen.  

 

Alle der har skøjter selv må meget gerne medbringe dem, da nogle at skonumrene bliver opbrugte.  

 

Det er vigtigt at huske tykke sokker, fornuftig påklædning og lidt mad og drikke.  

 

For at få udleveringen af 230 par skøjter, til at foregå på en effektiv måde, beder jeg om, at elever fra 

bh.klassen til og med 3.kl. får skrevet deres skonummer på hånden hjemmefra. Hvis man er i tvivl om 

nummerstørrelsen 35 eller 36, så skriv det største nummer på.  
 

Jeg håber på en god tur.  

 

Juletræstur den 29/11  
Alle skolens elever og voksne henter juletræerne hjem til skolen fra kl. 10-12.  

Ellers almindelig skoledag. Husk tøj efter vejret og godt fodtøj. 

Vi finder træerne, hygger os med kakao omkring bålet, finder måske lidt til 

dekorationsværkstedet og deltager måske i et lille O-løb. 

Storevenner hjælper de små venner. 

  

Julelørdag den 2/12  
Julestemningen kommer sikkert i hus hos alle til vores julelørdag næste lørdag.  

Invitationen er vedhæftet ugebrevet. 

 

Hvis der skulle være nogen, der har mulighed for at tage lidt med til dekorationsværkstedet, vil det være 

dejligt. Det kan være troldegrene, fyrregrene, kristtjørn eller andet fra naturen.  

 

Rigtig god weekend til alle. 

Med venlig hilsen 

Dorthe Svenstrup 

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  

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 

 


