
 
 

Nyhedsbrev - oktober 2014 

 

Emneuge 6.-9. oktober 

I uge 41 er der emneuge på skolen, hvor det overordnede 

tema er Sport, Spass og Samarbejde. Mandag til torsdag 

bliver alle elever fordelt på 12 hold på tværs af klassetri-

nene, og der vil være forskellige værksteder som holdene 

skal igennem.  Der vil komme mere info i klassernes uge-

breve. Der er læsebånd alle 4 dage.  

 

Skolernes Motionsdag 10.oktober 

Fredag i uge 41 er der Skolernes Motionsdag. Vi afholder 

igen Adventure race. Alle elever bliver fordelt på 40 hold 

på tværs af klassetrinene. Holdene skal rundt til forskelli-

ge poster. Når motionsdagen er slut klokken 12 er der 

SFO/klub.  

 

Aktiv Rundt i Danmark 

I ugerne 39, 40 og 41 er hele skolen tilmeldt ”Ak-

tiv rundt i Danmark”, hvor tanken er at være så 

sund så muligt. Årets tema ”GAK med sundheden” 

sætter fokus på sjove, skøre og sunde oplevelser 

til børn. Målet er, at elevene får sundere vaner på 

en sjov og skør måde. Alle elever får materialer 

med hjem, og man kan være med i projektet på 

skolen og/eller i sin fritid.  

 

 



 
 

 

Cafe London i uge 44 

6.klasse er i fuld gang med at tjene penge til deres tur til London. 

Derfor åbner de Cafe London i uge 44, hvor der hver dag er mulig-

hed for at købe mad til spisepausen. Så lad madpakken blive hjem-

me og støt 6.klasses Londontur. Mere information om menu, tilmel-

ding osv. kommer senere.  

 

Målrettede aktiviteter 

Fritidsdelen er kommet godt fra start med alle de målrettede aktiviteter. Det er 

dejligt at mærke hvor engagerede børnene er. Denne runde af aktiviteter varer frem 

til jul. Til december kommer der et nyt katalog for forårets aktiviteter. 

 

Praktikanter 

Vi har praktikanter på skolen i øjeblikket. De tre lærerstuderende Maja, Anne og 

Martin er primært i 4., 5. og 6.klasse i fagene matematik, ufag og fagdag. 

 

Vigtige datoer: 

27.november: Julemarked kl 14-16 


