
 
 

Nyhedsbrev - maj 2015 

Vellykket DGI-dag 9.april 

Medarbejderne havde endnu en gang en meget vellykket kursusdag i processen frem 

mod at blive certificeret som DGI Profilskole. Vi fik bl.a. konkrete redskaber fra 

Martin Gertz, som er instruktør fra "Sæt skolen i bevægelse".  

Vi har nu taget 4 af 6 moduler i kursusforløbet. Modul 5 bliver i august måned, hvor 

indholdet bliver at kunne tilrettelægge bevægelsesaktiviteter på de udearealer, vi 

har til rådighed. Intentionen er, at vi i uge 41 tager det sidste modul og officielt 

bliver DGI Profilskole i forbindelse med vores emneuge med fokus på idræt og 

bevægelse. 

Også på skolen var det en rigtig god dag. Højskoleeleverne, som stod for 

undervisningen, var velforberedte og havde glædet sig til opgaven, og de giver udtryk 

for, at de var meget tilfredse med dagens forløb. 

 

Skolefest 

Fredag den 8.maj er der skolefest for alle elever på skolen. 

6.klasse skal vise deres teaterforestilling, som handler om 

superhelte, og dette bliver også årets tema for festen. 

Farveteamet er sort, blå og rød. Vi glæder os til at se jer 

alle til en festlig aften. 

 Igen i år bliver der to forestillinger. Den først er for 0.-2.klasse, og senere på 

aftenen er der forestilling for 3.-5.klasse. Følg med på intra for mere information.  

 

 

 

 

 



 
 

 

Dagene op til skolefesten 

Onsdag og torsdag den 6. og 7.maj arbejder 0.-5.klasse med 

værksteder, hvor der skal der laves pynt, dekorationer og 

indgangsbilletter til festen. På selve festdagen, fredag den 

8.maj, skal skolen pyntes op. Alle tre dage er der skoledag kl. 

8.00-13.15. Herefter er der SFO/klub. 

 

Plantedag 

Lørdag den 9.maj er der store plantedag med Parklauget. Det starter kl. 10.00 i 

pavillonen. 

 

Kr. himmelfartsferie 

Skole/SFO/klub er lukket den torsdag og fredag den 14. og 15.maj. 

 

Klubbens årlige vildmarkstur til Sverige 

I pinsen, 22.-24.maj, tager klubbørnene fra 4., 5. og 6.klasse 

på den årlige vildmarkstur til Sverige. Her skal de med 

klubbørn fra Kolind juniorklub prøve kræfter med forskellige 

aktiviteter som for eks. Kano, klatring og gps-vandring. 

 

Vigtige datoer: 

5. juni: Grundlovsdag, skole/SFO/klub er lukket hele dagen. 

18.juni: Kamus holder musikcafé 

26.juni: Sidste skoledag i dette skoleår. 


