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Kære forældre, personale og elever, 

Fagdag  

På onsdag er der igen fagdag for alle klasser.  

Alle møder fra kl. 8.10-13.15. 

Her ser I fordelingen af lærere på de enkelte klasser. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

DP/AR AL/JO JR/KA IM/PS MD MB AC RC AH LK 

 

2.klasse på lejrtur 

2.klasse har torsdag og fredag været i Løkken på idrætscenter. De gemte deres lejrtur fra sidste år, 

så de  har helt sikkert nyt det i 2 dage, hvor de har haft adgang til svømmehal, idrætshal, havet og en 

hyggelig by.  

Da der er storlejr i dette skoleår er der ellers ikke klasseture ud over 5.klasses tur til Bornholm og 

7/8 klasses tur til Berlin. 

Skolepatrulje starter 

I næste uge vil eleverne blive ledt over vejen om morgenen af skolepatrulje. Der er heldigvis nok 

frivillige af de store elever, som har meldt sig til at hjælpe  om morgenen.  

Det er ved at blive mørkt om morgenen, så det er tid til at få  fundet cykellygterne og reflekserne 

frem fra gemmerne. 

Skøjtetur 

Den årlige, hyggelige skøjtetur for hele skolen er nu fastlagt til 

at finde sted onsdag den 19.december fra kl. 9-kl. 11. Vi tager 

fra skolen lige efter morgensamling og kommer tilbage ca. kl. 

12. 

Forældre er som vanlig meget velkomne til at deltage, men 

skal selv sørge for transporten. 

Hvis der er forældre, som kan hjælpe os med at køre nogle 

elever, vil det være super dejligt. Ofte kan vi spare mindst 1 af busserne, fordi forældre melder sig. 

Hvis I har mulighed for at køre vil det være super at sende en besked til Nina via skoleintra. 

Skriv hvor mange I kan have i bilen. 

Det plejer altid at være en hyggelig tur. 

Klasseforældrerådsmøde 

Husk, at der er møde for alle klasseforældrerådsmedlemmer torsdag den 15.november kl. 19. 

Alle repræsentaterne har fået tilsendt en dagsorden. Husk tilmelding til Nina via skoleintra. 
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Pas på i trafikken 

Skolen er blevet ringet op af en borger fra Godthåb, som på sine gåture har lagt mærke til, at børn, 

som færdes omkrings Zincksvej af og til er lidt tæt på de store arbejdskøre-tøjer, som pt arbejder i 

området.  

Så hermed en opfordring til at huske alle på at være opmærksomme i trafikken – og at man som 

gående bærer reflekser og/eller refleksvest samt at reflekser og lys på alle cykler er i orden. 

Fundet! 

Keyhanger med 3 nøgler er fundet på skolen. Ejermanden har uden 

held været efterlyst flere gange til morgensamling, så nu prøver vi 

en enkelt gang her, inden de smides ud. 

 

 

 

Rigtig god weekend. 

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  

09/11 Gry 0 Andreas 4 Kasper 7 Simon 1 Johanne 9 

16/11 Jonathan 0 Clara S 5 Emil 8 Tobias 1 Louise 9 

23/11 Karl 0 Clara K 5 Frederikke 8 Viola 1 Mads O 9 

1/12 JULELØRDAG KL. 09-12.30. RENGØRING HEREFTER ELLER SØNDAG 

2/12 Karla 0 Freya 5 Katrine 8 Jasmina 1 Theiss 9 

7/12 Karoline 0 Johanne 5 Leslie 8 Axel 0 Yasmin 9 

14/12 Mille 0 Liva 5 Martin 8 Astrid 1 Maja 6 

21/12 Mads 0 Madeline 5 Tobias 8 Jacob 2 Lucas 6 

 


