
 
 

Tirsdagsnyt den 06-12-2022 
 
 
Kommende aktiviteter: 
 
D. 7. december:              Kulturel Rygsæk for 4. klasse 
D. 13. december: Luciaaften fra 18.00 til ca. 20.00. Her optræder alle klasser, der har 

musik, og 7.-9. klasses piger går Lucia. 
D. 14.-16. december: 8. klasse har valgfagsdage. 
D. 21. december: Sidste skoledag inden juleferien. Skoledagen slutter 12.50 
D. 4. januar: Første skoledag efter juleferien. 
 
 

 

Velkommen til …. 

Noah, som er startet i 3. klasse. Vi håber, du og din familie falder godt til 😊 

 
 
LUCIAAFTEN 
Tirsdag den 13. december holder vi traditionen tro luciaaften her 
på skolen fra kl. 18.00 til senest kl. 20.00. 
Alle de elever, der har musik på skemaet, optræder med et 
nummer. Derudover vil pigerne fra 7. -9. klasse gå luciaoptog.  
Vi slutter aftenen af med et fællesnummer for alle skolens elever. 
Til det nummer har vi brug for at alle elever har et led-fyrfadslys 
med.  
I pausen bliver der solgt juice, kaffe, gløgg og småkager. Dette står 

7.-9. klasses drenge for. 
Vi glæder os til en hyggelig og stemningsfuld aften.  
Julehilsner musiklærerne 
 

 

Valgfagsdage i 8. klasse 
D. 15., 16. og 19. december har 8. klasse valgfagsdage. Her skal de øve sig og arbejde med 
nogle af alle de spændende ting, som de skal op i til sommer. De har mødetid fra 8.00-13.35 alle 
tre dage. 
 

Affaldssortering 

Ude i klasserne skal vi også affaldssortere. Vi har købt nogle fine ”affaldsskabe” til formålet.  

Vi starter projektet op i denne uge. 

 

Corona 

Flere spørger hvordan man skal forholde sig, hvis man får Corona. En positiv test udløser 4 dage 

hjemme, gerne i isolation. Efter 4 dage, og når der kun er lette symptomer som kriller i halsen og 

let snue, kan man komme i skole igen. Hvis der fortsat er tydelige symptomer, skal man blive 

hjemme til symptomerne er lette.  

Hvis der er lette symptomer på covid-19, behøver man ikke at blive hjemme, medmindre man 
bliver testet positiv for covid-19 
Tjek sundhedsstyrelsens side for mere information:  

https://www.sst.dk/da/corona/hvis-du-har-symptomer_-er-syg-eller-smittet/hvis-din-test-er-positiv 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjDq7Wdy5ffAhWE_qQKHfX_DmEQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Finthewoodland.blogspot.com%2F2007%2F12%2Fsanta-lucia.html&psig=AOvVaw3Az_Y0VYSnWO7pNT6I2-tP&ust=1544611168981297


 

 

 

 
 


