
Kære alle 
 
Hermed nyhedsbrev for uge 11 
 
 
Foråret har meldt sin ankomst. Dejligt med solskin og varmere dage.  
 
I går torsdag var alle elever sammen for første gang til fælles gennemgang af gymnastikopvisningen. 
Vi glæder os rigtig meget til at vise jer, hvad eleverne har lært. Selvfølgelig er fællesskabet i centrum 
– og store og små arbejder sammen. Det giver kendskab, venskab og trygge relationer. Lærke, 
Gabriella og Simon har sammensat et supergodt program med både fællesserie, spring, stor-lille-serie 
mm. Vi skal øve en del i næste uge, så eleverne må gerne have ’blødt tøj’ på hjemme fra alle dage. Se 
mere info nedenfor. 
 

       
 

 
 

 
 



Gymnastikopvisning i KUBEN lørdag d. 26. marts 
Eleverne skal møde kl. 11.15 på friskolen (i auditoriet). Friskolen går på gulvet kl. 12.08. 
Opvisningen tager ca. 15 min. Eleverne har fri bagefter. Kom gerne før. Vi har elever, der er med på 
andre lokalhold (vi koordinerer med juniormix-trænerne ift. opvarmning/mødetid). Se programmet 
her: https://www.facebook.com/Herborg-Ungdomsforening-248520492529644/  
Eleverne skal til gymnastikopvisningen have: 

• bare tæer 
• opvisningstrøje på (eleverne får den med hjem i næste uge) 
• sorte bukser på (shorts/leggings/træningsbukser) 
• ingen smykker på  
• langt hår sat op.  

Entré for voksne 50kr. Børn op til 7. klasse og gymnaster til opvisningen/friskolens elever har gratis adgang. 
 
 
Ekstra-spring for 3.-8. klasse 
De elever i 3.-8. klasse, der har lyst til at springe til gymnastikopvisningen, skal øve 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.)  
 
 
Generalprøve på vores gymnastikopvisning 
Bedsteforældre er velkommen til vores generalprøve torsdag d. 24. marts kl. 9.30.  
 
 
Billedkunst i 0. klasse 
 

       
 
0. Klasse lærer om kunstneren Carl Henning Pedersen. De har prøvet at analysere et af hans billeder 
og haft dialog om, hvad billederne forestiller, og at det er forskelligt, hvad vi ser. Derefter har de 
samarbejdet om at male et kæmpe abstrakt maleri, som de skal lave deres egne malerier ud fra 
næste gang. 
 
 
Opkrævning egenbetaling lejrskole/studietur 
Vi er i fuld gang med at planlægge et af årets store højdepunkter. Lejrskolerne og studieturen. 8. 
klasse skal som altid til Berlin, 5.-7. klasses lejrskole går igen i år til Sydslesvig og 0.-4. klasse skal 
på lejr v. Ringkøbing Fjord. Nærmere info følger fra klasselærerne, når vi kommer længere hen. 
Betaling for lejrskoler og studietur opkræves med skolepengebetalingen i maj måned. For 8. klasse 
deles opkrævningen, således at 2. rate opkræves 1. juni. Vi ansøger hvert år støtteforeningen om et 
tilskud til 5.-7. klasses lejrskole og 8. klasse studietur. Indtjeningen fra 6.-8. klasses påskemarked i 

https://www.facebook.com/Herborg-Ungdomsforening-248520492529644/


april (og de tidligere jule-/loppemarkeder) går til elevernes studieture/lejrskoler. Egenbetalingen 
dækker resten. 
Egenbetaling for:  

• 8. klasses studietur til Berlin er 1200kr.  
• 5.-7. klasses lejrskole til Sydslesvig er 500kr. 
• 0.-4. klasses lejrskole i Hemmet er 120kr. 

 
 
Kalender (ansvarlig årgang i parentes) 

• Fredag d. 25. marts: Ekstra-spring for de elever i 4.-8. klasse, der vil springe til opvisningen  
• Lørdag d. 26. marts: Friskolen deltager i HUF’s gymnastikopvisning.  
• Torsdag d. 21. april: Friskolens og støtteforeningens generalforsamling (0.-1. klasse) 
• Lørdag d. 23. april: 6.-8. klasse afholder forårsmarked (6.-8. klasse) 
• Torsdag d. 12. maj: Åben Morgensang kl. 8.00. Alle er velkommen 
• Mandag d. 30. maj - 2. juni: Lejrskole/studietur 5.-8. klasse 
• Tirsdag d. 31. maj – 2. juni: Lejrskole 0.-4. klasse 
• Fredag d. 10. juni: Frivillig-kaffe kl. 10.00  
• 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 

 
 
God weekend, 
Mvh. Maibritt 
 

 


