
Kære alle 
 
Hermed nyhedsbrev for uge 10 

 
 

Forældrerengøring 
Tak for indsatsen til de forældre, der var i sving i weekenden. Dejligt at komme til en ren skole. 
Utroligt, hvad sæbe og vand kan gøre ved mudder og hvide vægge :-D I dag er et hold forældre, der 
var forhindret i lørdags, i gang i Kuben med en rengøringsopgave. Tak for det. I det nye skoleår 
ligger rengøringsdagene lørdag d. 6. august og lørdag d. 7. januar. Sæt allerede nu kryds i 
kalenderen. Alle forældre deltager hvert år i en af disse rengøringsdage. Bestyrelsen sender nærmere 
info (med Doodle-tilmelding) ud op til sommerferien. Er man forhindret i at deltage en af de to 
ovennævnte dage, tildeles man en rengøringsopgave på et andet tidspunkt. 
 
 
Corona 
Vi har i denne uge haft sygdom i lærergruppen i indskolingen. Vi har omlagt noget af undervisningen 
og kaldt en vikar ind, så der har været relevant undervisning for eleverne. Vi håber, vi er fuldtallige 
igen i næste uge. 
 
 
Gymnastikopvisning i KUBEN/skoledag for eleverne 
Eleverne går på gulvet lørdag d. 26. marts kl. 12.08. Det bliver så godt at se ungerne på gulvet igen. 
Vi har øvet gymnastikserierne i denne uge. Niveauet er tilpasset, så alle kan være med. Det er lykkes 
os at få en aftale med en af vores tidligere idrætslærere og springgymnast, Simon. Han kommer og 
hjælper, så vores ældste elever, har mulighed for at vise nogle af de lidt sværere spring, de kan. Se 
mere nedenfor. Eleverne får udleveret en t-shirt, de må beholde bagefter. Gymnastikopvisningen er en 
skoledag for eleverne. Evt. fravær meldes i god tid til klasselæreren. Vi henstiller naturligvis til at 
undgå fravær – det gør den fælles oplevelser bedre for eleverne. Eleverne skal til 
gymnastikopvisningen have bare tæer, opvisningstrøje og sorte bukser på 
(shorts/leggings/træningsbukser – husk at bukser skal være uden lynlås/nitter), ingen smykker på og 
langt hår sat op. 
 
 
Natur/teknologi i 5.-6. klasse 
Eleverne lærer om vores verden. Hvordan ser de forskellige lande ud og hvad kendetegner dem. 
Meget aktuelt med lidt udsyn i disse tider. Det færdige arbejde hænger nu som en flot planche på 
væggen. Spørg gerne jeres børn om deres viden om ’deres land’. 
 

  
 



  
 
 
 
Ekstra-spring for 3.-8. klasse 
De elever i 3.-8. klasse, der har lyst til at springe sammen med Simon til gymnastikopvisningen, skal 
øve sammen med ham fredag d. 25. marts kl. 12.50-14.25. De ældste elever har linjefag på skemaet. 
De elever i 3.-4. klasse, der gerne vil være med, skal blive på skolen efter deres sidste time denne 
fredag. Husk egnet tøj (uden nitter mm.)  
 
 
Forårsmarked lørdag d. 23. april 
Sæt et kryds i kalenderen lørdag d. 23. april. Forældre og 
elever i 6.-8. klasse er i fuld gang med planerne for dette 
års støttearrangement – med loppemarked, kagedyst, sjove 
aktiviteter samt cykelsponsorløb. Vi håber, at alle børn på 
skolen vil deltage og indsamle penge. Der er en præmie til 
den i hver klasse (på friskolen), der kører længst. 
Forældrerådet i 6.-8. klasse melder nærmere ud snarest. 
Kom og støt en vigtig sag: pengene, der tjenes ind, går til 
elevernes lejrskole/studietur…. og så plejer det bare at 
være en rigtig, rigtig hyggelig dag. 
 
 
 
Kalender (ansvarlig årgang i parentes) 

• Fredag d. 25. marts kl. 12.50-14.25: Ekstra-spring for de elever i 4.-8. klasse, der vil springe 
til opvisningen  

• Lørdag d. 26. marts kl. 12.08: Friskolen deltager i HUF’s gymnastikopvisning.  
• Lørdag d. 23. april: 6.-8. klasse afholder forårsmarked (6.-8. klasse) 
• Torsdag d. 21. april: Friskolens og støtteforeningens generalforsamling (0.-1. klasse) 
• Torsdag d. 12. maj: Åben Morgensang kl. 8.00 
• Onsdag d. 22. juni: Dimission for 8. klasse (7. klasse) 
• Torsdag d. 23. juni: Sidste skoledag 
• Tirsdag d. 9. august: Første skoledag for alle klasser 
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