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Kommende aktiviteter: 
 
D. 9. januar Samtaler 1. klasse 
D. 10. januar Samtaler 1. klasse 
D. 14. januar 7. klasse får besøg af Rikke fra SSP kl. 10.30. 

Der er forældremøde for 7. klasses forældre samme dag kl. 
17.00, hvor Rikke også kommer. 

D. 16. januar Samtaler 6. klasse 
D. 17. december Samtaler 6. klasse 
D. 22. januar Samtaler 4. klasse 
D. 23. januar Samtaler 0. klasse 
D. 24. januar Samtaler 4. klasse 
 Hockeystævne 7.- 9. klasse 
D. 25. januar Hockeystævne 7.- 9. klasse 
D. 28. januar Samtaler 3. klasse 
 9. klasse projektopgave 
D. 29. januar Samtaler 3. klasse 
 9. klasse projektopgave 
D. 30. januar 7. og 8. klasse med skolen i biografen 
 9. klasse projektopgave 
D. 31. januar 9. klasse projektopgave 

8. klasse får besøg af Rikke fra SSP kl. 10.30. Der er 
forældremøde for 8. klasses forældre samme dag kl. 17.00, hvor 
Rikke også kommer. 

D. 1. februar 9. klasse projektopgave 
D. 4. februar Samtaler 5. klasse 
  9. klasse fremlægge projekt 
D. 5. februar Samtaler 2. klasse 
  9. klasse fremlægge projekt 
 
 
Hockeystævnet 2019 
7.-9. klasse er inviteret til det årlige hockeystævne på Højby Friskole fra torsdag d. 24. 
januar til fredag d. 25. januar. 
Igen i år skal der spilles forældrekampe for herrer såvel som damer. Hvis nogle af jer 
forældre (og forældre med børn i de yngre klasser er meget velkomne) har lyst til at 
deltage, skal herrerne henvende sig til Ole Holm (far til Majlis i 2. kl. og Matilde i 7. kl.) og 
damerne skal henvende sig til Karin (mor til Helene i 9. kl., Søren i 7. kl. og Rikke i 3. kl.) - 
gerne over intra.  
Der bliver en herrekamp, en damekamp og en mixkamp, alle med en varighed af 15 min. 
Den første forældrekamp starter torsdag d. kl. 19.30  
Damerne er ikke helt kommet i gang med træningen endnu, men herrerne træner hver 
mandag fra 21.00-22.00 og nye spillere er velkomne. Træningen foregår i salen her på 
skolen. 
Mange hilsner 
Sigurd 



 
 
 
 

 
 
 
 
 


