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Kære forældre, personale og elever 

100-dages fest 

Torsdag den 18.januar er halvdelen af skoleåret gået.  

Det bliver traditionen tro fejret i børnehaveklassen, som skal holde 100-dages fest i løbet af skoledagen. Det 

er en dag, som de små glæder sig meget til. 

Det er utroligt, så hurtigt et halvt år går. Det overrasker mig hvert år. 

Jeg håber, bh.klassen får en god 100-dages fest. 

Skemaændringer 

I næste uge sker der en lille ændring i skemaet for 4.-5.klasse. 

 

De skal fra fredag den 19.januar starte med at have svømning fredag over middag. Det vil sige, at de ikke 

længere skal have IT i 4.klasse og ikke længere skal have dansk over middag om fredagen.  

We want you! 

Fredag den 26. marts 2018 er der Pædagogisk dag for hele 

lærerstaben. Det betyder, at de ikke er på skolen og vi har 

derfor brug for en masse vikarer – og meget gerne jer 

forældre. 

Så har du mulighed for at hjælpe i en klasse fredag 

formiddag, bliver vi glade for din hjælp. 

Man bestemmer selv,  om man vil have indhold til timerne 

fra skolen eller om man selv har en ide/emne til dagens 

skolegang. 

 

Glemte ting 

Der bliver glemt utrolig meget på skolen. Det dynger sig hurtigt op i de grå glemmeklasser og hænger rundt 

omkring på skolens knager.  

Nogle ting bliver reelt glemt, hvor ejeren er ked af, at tingen er blevet væk.  

Andre ting får bare lov at blive på skolen, hvis eleven ikke gider tage det med hjem og ikke længere ønsker 

at bruge den pågældende ting.  

I denne uge har vi fundet 2 jakker, hvortil vi har kunnet finde ejermanden. I begge tilfælde var svaret, at 

eleven ikke længere havde lyst til at have jakken. Vi har selvfølgelig i begge tilfælde bedt eleven tage jakken 

med hjem og lade hjemmet afgøre, hvad der skal ske med jakken. 

Derfor skal her lyde en opfordring  til, at når en elev har tøj eller fodtøj, man ikke længere kan bruge, at man 

selv afleverer det til genbrug frem for at efterlade det på skolen. 

For at undgå at dyngerne bliver alt for store lægger vi ca. 4 gange om året de glemte ting frem og annoncerer 

her i ugebrevet om, at man kan komme og se om man kan finde noget af det, man har glemt. 

Herefter afleveres de glemte ting til et godgørende formål. 

Fremlægning af glemte ting: 

Det er aktuelt lige nu. Så kom forbi og se efter. 

Her er fotos af et udpluk af glemt eller efterladt  tøj, sko, madkasser og drikkedunke 
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Generelt er det en rigtig god ide med navn i tøj og sko og støvler. 

Fund af Fitness-kort 

Der er fundet et Fitness World kort på skolens p-plads. Kan afhentes på kontoret. 

 

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 

2018 Bhkl-1-2 3-4-5-6 7-8-9 Alle Alle  

12/1-2018 Oskar 1 Frederik 0 Nicoline 0 Izabella 6 Tobias 7 

19/1-2018 Rasmus 1 Nikoline 5 Cecilie T.K. 9 Hareni 6 Simon 6 

26/1-2018 Theo 1 Mathilde T 5 Daniel 9 Christian 6 Philip 8 

2/2-2018 Villum 1 Lucas 5 Emilia 9 Sofie 5 Mads 8 

9/2-2018 Jonas 2 Fillipa 5 Johanne 8 Maja 5 Jessica 2q 

16/2-2018 Live B.P 2 Philip 8 Olivia 8 Valdemar 5 Silje 8 

2/3-2018 Mikkel 2 Madeline 4 Josefine 9 Kasper 6 Rasmus 8 

 


