
 
 

Nyhedsbrev - september 2015 

 

Her er skoleårets første nyhedsbrev. Vores nyhedsbreve oplyser om de forskellige 

aktiviteter og arrangementer, der sker på vores skole i løbet af den efterfølgende 

måned. Nyhedsbrevet bliver sendt ud i slutningen af hver måned.  

 

Dyrskue og loppemarked 

Traditionen tro afholder SFO/klub dyrskue og børneloppemarked, og det sker fre-

dag den 28.august kl. 14-16.30. 

Dyrskuet foregår på Multibanen, hvor der er to kategorier: bedste tricks og bedst 

udklædte dyr. Dyrene er velkomne udendørs fra kl 14. Husk tilmelding til Jonas se-

nest den 24.august 

 

 

Til loppemarkedet har børnene mulighed for at medbringe gammelt legetøj og lign., 

som de kan sælge. Det er en god idé at medbringe tæppe og byttepenge. Der må 

sættes boder op fra kl 13.45 

Derudover åbner 6.klasse for Cafe London. Overskuddet går til deres tur til foråret.  

Læs mere om dagen på intra.  

 

Mandag den 31.august 

De målrettede aktiviteter i SFO/klub begynder mandag den 31.august. Det er nu I 

skal tilmelde jer! I kan læse mere om de forskellige aktiviteter i det digitale aktivi-

tetskatalog, der ligger på intra.  

 

 

 

 



 
 
Løbebånd 

På første skoledag fortalte Michael, at der i de 4 første uger af 

skoleåret er særlig fokus på løb. Der bliver løbet i mange af 

idrætstimerne, og derudover er der løbebånd tirsdag og torsdag 

i stedet for læsebånd. I uge 36 er sidste uge med Projekt Løbe-

bånd, og her løber vi alle dage.                  Vores løbebånd er meget sejere! 

 

Stafet for livet 

I weekenden den 5.-6.september deltager Ugelbølle Friskole i Stafet For Livet i by-

parken i Rønde. I løbet af 24 timer kan man gå, lunte, løbe en rute i byparken eller i 

skoven for at støtte Kræftens Bekæmpelse. 

Ligesom andre foreninger og virksomheder slår Ugelbølle Friskole telte op på plad-

sen, og det vil være bemandet i alle 24 timer. 

Vi håber mange vil kigge forbi og støtte projektet. 

 

 

 

 

Alle Børn Cykler 

2.-6.klasse er tilmeldt ”Alle Børn cykler”, som forløber i ugerne 36 og 37. Det er en 

børnemotionskampagne, der skal få flere børn til at cykle til og fra skole - og til at 

cykle mere i det hele taget. I klasserne registreres de børn, der cykler 

til skole, og der er en intern konkurrence på skolen. I kan læse mere om 

kampagnen på www.abc-abc.dk 

 

 

 

 



 
 
Aktiv Rundt i Danmark 

I ugerne 39, 40 og 41 er hele skolen tilmeldt ”Aktiv rundt i 

Danmark”, hvor tanken er at være så sund så muligt på en 

sjov måde. Årets tema er ”Kom i selv-sving”, hvor der er fo-

kus på sjove, sunde og sjippende oplevelse for børn.  

 

Det sker i oktober: 

2. og 23.oktober: Skoleskydning for 5.klasse 

Uge 41: Emneuge med bl.a. DGI Certificering, elevsamtaler og Skolernes Motionsdag 

Uge 42: Efterårsferie, SFO/klub er åben   

23.oktober: Gamer-aften med overnatning for klub-drenge 

29.oktober: Spil Dansk Dag 

30.oktober: Halloween fest i klubben 


