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Kære forældre, personale og elever 

 

Fastelavn fredag d. 9. februar 
Fredag den 9. februar holder skolen den årlige fastelavnsfest. Invitation er vedlagt. 

We want you! 

Fredag den 16. marts 2018 er der Pædagogisk dag for hele 

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

Svømning i Store Økssø 

At svømning i svømmehal bliver aflyst på grund af arrangement i svømmehallen skal ikke sætte en stopper 

for svømning – hvis man spørger svømmelærer og vinterbader Ann. Så i dag kørte bussen eleverne til Store 

Økssø, hvor der var sø-badning og sauna på programmet. Vi glæder os til at høre om og se billeder fra 4. og 

5. klasses tur til Store Økssø sammen med Ann og Jan. 

 

Bueskydning i 4 klasse – et sjovt og anderledes arrangement. 

Søndag den 21. januar drog 14 spændte børn afsted for at skyde med bue og pil i Aalborg bueskyttelaug i 

Visse. Arrangementet var arrangeret af forældrerådet og kun for børnene i 4. klasse, dvs. uden forældre for at 

børnene kunne få en anden oplevelse sammen end at gå i skole sammen til hverdag. Efter alle var 

velankommet bød Magnus (vores instruktør) velkommen. Her fik børnene præsenteret hvad der skulle ske 

den næste gode times tid, hvor vi skulle lære lidt mere om at skyde med bue og pil. 

Børnene skød den næste ca. 1½ time efter skive, mens instruktøren gik rundt og gav gode råd til børnene. 

Undervisningen blev afsluttet med en konkurrence for de som havde lyst. 

Efter undervisningen var der indkøbt rugbrød, pålæg og frugt og vi fik lidt frokost sammen i det tilstødende 

lokale og afsluttede med et stykke kage.  

 
Kl. 13.30 sluttede vi efter nogle rigtig gode timer sammen. 

Arrangementet kostede 100 kr. pr. barn for undervisningen og 25. kr. til frokost og overskuddet gik til 

klassekassen. 

Vi håber, arrangementet kan inspirere andre til en rigtig dejlig dag sammen :o) 

M.v.h. forældrerådet i 4. klasse 
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Sommerferie i Lyngtotten 

Vi har hørt at sommerferie-planlægningen, så småt er i gang nogle steder. Vi minder derfor om, at 

Lyngtotten har ferielukket i uge 29, 30 og 31. 

 

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  

26/1-2018 Theo 1 Mathilde T 5 Morten 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 

 


