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Nyhedsbrev uge 46 
Kære alle – forældre, elever og støttekreds. 

Tak, tusind tak. Vi er fuldstændig blæst 
bagover efter receptionen i fredags. Tak for 
deltagelse og gaver. Vi havde en fantastisk 
dag, som begyndte helt fra morgensang, 
hvor vi sang den nye danske 
fødselsdagssang. Det indebar, at vi skulle 
tælle til 150 og råbe 150 hurraer. Det er 
mange. Efter morgensang gik vi ud og 
hejste flaget, og vi havde fernisering på 
vores gavludsmykning.  
Om formiddagen havde vi kemishow for alle 
elever og børnene i humlebien, nedlæggelse 
af dekoration ved Niels Geertsen, Jens 
Rolighed og Egon Vestergaards gravsteder, spisning af boller, som nogle af eleverne havde 
bagt torsdag og sanglege, ballondans og stoledans. Efter alle aktiviteterne hjalp de store 
elever os med at blive klar til receptionen kl. 14. 
 
Tak fra bestyrelsen: 
Bestyrelsen vil gerne takke alle for den store indsats, der blev lagt for dagen i forbindelse med 
friskolens 150-års fødselsdag. Vi fik fejret det 150- års jubilæum rigtig flot og godt og fredag 
11/11 var en stor fest-dag hele dagen. Både børn og voksne gav den vitterlig gas i emneugen 
op til festdagen om fredagen. Det var så flot. Og dejligt at fornemme stemningen. Energi, 
stolthed, fællesskab. Alle var ivrige og sammen gjorde vi det fantastisk. Kæmpe, mega, gigant 
tak.  
 
Også tak til alle besøgende. Vi var meget glade for og stolte over alle jer, der valgte at kigge 
forbi og dele dagen med os. Også tak til borgmesteren, der holdt en meget fin tale for vores 
skole og for os. Han roste os, og det var dejligt. 
 
På bestyrelsens vegne  
Mille 
 
Salg af skoletøj: 
Som I måske har set, har vi forskelligt skoletøj til udstilling. I dette ugebrev er der vedhæftet 
bestillingsseddel med beskrivelse og pris på hver enkelt del.  
 
Musik ved Klaus: 
Vi har fået et rigtig fint tilbud fra Klaus Thøgersen far til Steffen i Børnehuset. Han har tilbudt 
at komme og undervise eleverne fra 3.-9. kl. i musik. Det har vi naturligvis takket ja til, så fra 
næste onsdag kommer han fra 11.10-13.50. Emil er med i timerne som støtte, så Klaus kan 
koncentrere sig om musikken.  
 
Nyt skema: 
Da jeg har samlet musiktimerne sammen for Klaus’ skyld, er der nogle ændringer i skemaet. 
Der er vedhæftet nyt skema, det er ikke alle klasser, der er ramt.  
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Gaveudtrækning: 
December måned nærmer sig med hastige skridt og med den de faste traditioner. En af årets 
tilbagevendende begivenheder er udtrækning af kalendergaver fra sækken. Det går i sin 
korthed ud på, at hver elev afleverer en gave til en værdi af 25 kr og som ikke er spiselig. 
Gaven bliver lagt i julemandens sæk, som vi har 2 af. Den ene sæk er for eleverne i bhkl.-4. 
kl. og den anden er for eleverne i 5.-9. kl. Eleverne får deres navn på en seddel, og hver 
morgen bliver der trukket x antal navne, som så får lov at trække en pakke fra sækken. For at 
være med fra starten skal man aflevere pakke senest den 1. december.  
 
Juleklip: 
Fredag den 25. november har vi juleklippedag. Dagen begynder med morgensang kl. 8.15 og 
eleverne fra bhkl.-6. kl. slutter kl. 13.05, mens eleverne fra 7.-9. kl. slutter med juleklip kl. 
11.55, og de har derefter p-fag. Walther kører hjem til normal tid kl. 13.55. 
 
Juletræer og gran: 
En anden fast tradition er juletræer. Vi plejer at få juletræerne sponsoreret af forældre, så 
derfor vil jeg gerne høre fra jer, hvis I har juletræer derhjemme, som I gerne vil donere til 
skolen. Vi skal bruge i alt 3 stk. Det ene skal være et halvstort juletræ, som skal stå under 
pyramiden i fælleslokalet. De to andre er til at stille udenfor døren til henholdsvis fritteren og 
skolen.  
 
Bod: 
Eleverne i 7.-9. kl. serverer 2x overraskelse i boden næste tirsdag.  
 
Unyttig viden: 
Ordet ”Frisbee” stammer fra bageriet ”Frisbie” i Connecticut – bageriets runde kageforme af tin 
var forløbere for de flyvende plasticskiver, vi kender i dag.  
 
Kalender: 
18/11: Bogbus 
21/11: Bestyrelsesmøde 
22/11: 4.-6. kl. klassearrangement 
23/11: Skolehjemsamtaler bhkl. 
25/11: Juleklippedag 
28/11: 4.-6. kl. til juleklip på Bryggergården 

Skole-hjemsamtaler 7.-9. kl. 
1+2/12: CK lederkonvent 
2/12: 7.-9. kl. klassearrangement 
7/12: Morgensang i kirken 
9/12:  Bogbus 
13/12: Lucia 

Bestyrelsesmøde 
14/12: Elevspissammen 7.-9. kl.  
19/12: Juleafslutning aften 
20/12: Juleafslutning/sidste skoledag 
21/12-2/1: Juleferie 
 
Med venlig hilsen 
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