
 

Tirsdagsnyt den 12-10-2021 
 
 
Kommende aktiviteter: 
 
D. 13. oktober: Julebasarsmøde kl. 17.00 
D. 14. oktober: Fagdag for alle 8.00-13.35 
D. 15. oktober: Motionsdag 8.00-12.50 
Uge 42: Efterårsferie 
D. 27.og 28. oktober Samtaler 7. klasse 
D. 1. november: Kulturel rygsæk 4. og 5. klasse 
D. 2. november Kulturel rygsæk 6. klasse 
D. 3. november SSP 4. klasse 10.05 
 SSP 6. klasse 10.50 
D. 4. november Åben Skole 16.00-18.00 
D. 8. november Forældremøde 4. klasse 17.00 
 Forældremøde 6. klasse 17.45 
D. 9. november Samtaler 9. klasse 
D. 10. november Samtaler 9. klasse 
D. 12. november Pædagogisk weekend. Skoledagen slutter kl 12.00 
 
 
Julebasarsmøde d. 13. oktober kl. 17.00 
Der skal komme mindst en julebasars-repræsentant fra 1.-9. klasse. 
0. klasse står for cafeen, så de behøver ikke komme til mødet,  
da de jo allerede ved, hvad de skal stå for. 
Mvh. Tine og Lene 
 
Åben skole d. 4. november fra kl. 16.00-18.00 
D. 4. november holder vi Åben Skole, hvor alle interesserede kan komme og se skolen. 
Der vil være forskellige værksteder, musikalske indslag, udstillinger m.m. Der vil ligeledes 
være mulighed for at snakke med ansatte, forældre og elever. 
Vi inviterer de kommende børnehaveklassebørn til denne dag, men I må meget gerne 
også opfordre andre, der kunne være interesserede i at se vores skole, til at kigge forbi. 
 
 
Tak for en god skolefest i fredags ☺ 
En særlig tak til 6.-7. klasse for en flot forestilling, og til 4. klasses forældre, som stod for 
caféen, samt 8. og 9. klasse som stod for biograf og diskotek. Det er dejligt, at I vil gøre en 
ekstra indsats til glæde for os alle, der deltog i skolefesten. 
 
 
Velkommen til Maja 
Som er startet i 3. klasse. Vi håber, du og din familie falder godt til på skolen. 
 
Samtykke test 
Jeg skal blot minde om, at vi har brug for at få at vide, om jeres barn må blive testet ved et 
eventuelt smitteudbrud på skolen: 
 



Der vil i kommunens test-set-up være et udrykningstesthold bestående af to podere. De 
kører til alle skoler, hvor et smitteudbrud konstateres, således at man kan teste nære 
kontakter så hurtigt som muligt. 
I den forbindelse skal vi – for at være på forkant med situationen – indhente samtykke fra 
jer, til at jeres barn må blive testet, hvis der kommer smitte på skolen, og jeres barn er nær 
kontakt. Som nær kontakt skal man testes, selv om man er vaccineret. 
Det vil ofte blive opdaget i løbet af dagen, og testholdet kommer så her på skolen og tester 
de nære kontakter. Børn må ikke testes uden forældrenes samtykke, og når vi på 
forhånd har indhentet samtykkerne, kan vi reagere med det samme, og således være med 
til at sikre at smitten breder sig så lidt som muligt. 
 
 
 
Skolernes Motionsløb 2021 
Så er det på fredag, vi skal løbe!  
Dagen starter med forskellige aktiviteter og lege, inden 0.-6. kl. skal ud 
på løberuten. 7.-9. kl. har enten mulighed for at spille hockeyturnering 
eller løbe. Husk, tøj der passer til vejret.  
Tak til de forældre/bedsteforældre der har meldt sig under fanerne som 
"trafikposter", således at vores børn kan komme sikkert rundt på ruten. 
(Vi mødes på lærerværelset kl. 10.10). 
 

Dagens program: 

08.00 – 08.30  Morgensang 
08.30 – 09.30 Aktiviteter* 
09.30 – 09.45 Spisning i klassen 
09.45 – 10.15    Frikvarter 
10.15 – 10.30 Opvarmning på bordbanen 
10.30 – 12.00   Motionsløb 
12.00 – 12.15 Spisning og indsamling af løbskort 
12.15 - 12.35 Frikvarter     
12.35 – 12.50   Afslutning i salen 
 
*Fordeling af folk: 

0. klasse: Anette, Christine 

1. klasse: Jeppe og Thomas 

2. klasse: Andreas, Kari 

3. klasse: Louise 

4. klasse: Henriette, Sidse 

5. klasse: Rikke, Irene 

6. klasse: Jens 

Hockey: Christian, Sigurd, Lene 
 
Vi ses til en sjov og aktiv dag!  
Christian og Irene 
 



 


