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   Årgang: 27  Uge: 46  Dato: 16.11.2018 
Kære forældre, personale og elever, 

Vinduerne ud mod vejen	
Flere forældre har bemærket, at de yngre elever har stået foran vidt åbne vinduer ud mod vejen. Det 
er meget farligt, da der er langt ned. Et fald vil være fatalt og noget vi ikke gerne skulle opleve. 

Børnene er nu endnu engang blevet instrueret i, at  det er forbudt at åbne vinduerne ud mod vejen. 
Det er kun voksne, der må det. Vinduer må ALDRIG åbnes i siden men kun på klem fra oven.  

Vil I voksne til de små elever snakke med jeres barn om det. Det vil hjælpe os alle. Tak til de 
forældre, der har gjort opmærksom på problemet. 

9.klasse i praktik	
I uge 48 skal 9.klasse i praktik og er derfor ikke på skolen.  

Juletræstur	
Hele skolen skal hente julen hjem til Lyngbjerggårdskolen torsdag den 29/11. Derfor skal hele 
skolen afsted i skoven.  Formålet er at vi skal have fundet skolens juletræer. Samtidig skal vi hygge 
os med bål, varm kakao og et lille O-løb. Arrangementet er i skoletiden for skolens elever og 
voksne fra kl. 10-12. Alle skal blot huske fornuftigt fortøj og godt humør. 

Julelørdag	
Lørdag den 1.december er der Julelørdag på Lyngbjerggårdskolen fra kl. 9-12.30. Alle elever har 
mødepligt. Dagen skal betragtes som en almindelig skoledag. Det betyder, at man skal bedes fri, 
hvis man ikke kan komme.  

Vi glæder os til at byde såvel forældre som elever velkomnne til en hyggelig formiddag. 

Husk at reservere dagen, så vi får en masse dejlige gæster. 

	
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  
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 Herdis 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 

 


