
Kære alle 
 
Hermed nyhedsbrev for uge 12 
 
 
Rejsegilde Naturskolen 
Det går fint fremad med vores byggeri. I dag har vi holdt rejsegilde med krans, pølsehorn og 
pizzasnegle. Børnehuset har lavet den fine krans. Tak til de forældre, der kunne hjælpe med at bage 
til os. Dejligt at der altid er opbakning, når vi beder om jeres hjælp. Ingen kan gøre alt – alle kan 
bidrage lidt. Det betyder rigtig meget for friskolen. Om ikke så længe vil I høre fra bestyrelsen vedr. 
praktiske opgaver ift. at få byggeriet gjort færdigt. Vi håber på god opbakning fra jer også her. 
 

 
 

  
 



  
 
 
Gymnastikopvisning i morgen 
Glæd jer til en superflot opvisning i morgen. Eleverne har gjort det rigtig godt til træningen og er ved 
at have rystet corona-pausen ud af benene       Nogle af de ældste elever har i dag trænet spring med 
Simon i dag. Det var gensynsglæde begge veje       I morgen møder eleverne kl. 11.15 på friskolen 
(auditoriet). Se programmet her: https://www.facebook.com/Herborg-Ungdomsforening-
248520492529644/ Vi har desværre en del elever, der ikke kommer i morgen. Sygdom, skader og 
f.eks. runde fødselsdage kan man naturligvis ikke holde for men vi vil gerne opfordre til fremadrettet 
og så vidt muligt at støtte op om gymnastikopvisning. Vi bruger undervisningstid på 
gymnastikopvisningen, fordi det har en positiv indvirkning på fællesskabet og elevernes trivsel. De 
elever, der ikke har fået trøjer i denne uge, får med hjem i næste uge.  
 
 
Skoleskak, brætspil og fællessang 
Fredag formiddag d. 8. april vil vi gerne invitere elevernes bedsteforældre og vores frivillige til 
skoleskak, brætspil og fællessang. Sæt kryds i kalenderen og hjælp os gerne med at dele budskabet. 
Nærmere info følger i næste uges nyhedsbrev       
 
 
 
Kalender (ansvarlig årgang i parentes) 

• Lørdag d. 26. marts: Gymnastikopvisning 
• Fredag d. 8. april: Skoleskak, brætspil og 

fællessang 
• 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 

• 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 
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