
Kære alle 
 
Hermed nyhedsbrev for uge 18 
 

 

 

 

 

Stort tillykke med konfirmationen til årets   
konfirmander. Vi håber, I får en dejlig dag. 
 

 

 

 

 
 
1.-3. klasse til balletforestilling 
Eleverne i 1.-3. klasse var i onsdags 
i Skjern for at se balletforestillingen 
"Alice i eventyrland". Balletten blev 
opført af elever i alderen 7-14 år fra 
Kulturskolen i Ringkøbing-Skjern. 
Det var en rigtigt flot forestilling 
med nogen dygtige dansere, så flere 
af vores elever fik lyst til at gå til 
ballet. Det var en fornøjelse at have eleverne med på tur. De var gode tilskuere, der lyttede 
opmærksomt og som klappede ad danserne og takkede for en flot forestilling.  
 
 
Naturskolen/Arbejdslørdag d. 21. maj 
Vores byggeri skrider rigtig fint fremad og nu er det tid til at finde listen frem med alle jer forældre, 
der har tilbudt hjælp af forskellig slags. Vi håber, at vi er klar til indvendigt malearbejde lørdag d. 21. 
maj – på friskolens og børnehusets arbejdsdag - og vi håber, at der er mange af jer, der kan denne 
dag, så vi kan få gjort undervisningslokalet klar til brug inden skolestart i august. Sæt kryds i 
kalenderen. I hører nærmere fra bestyrelsen. 
 
 
Åben morgensang 
Skoleårets sidste Åben morgensang bliver torsdag d. 12. 
maj. Vi glæder os til at se jer til en hyggelig stund tid med 
fællessang og elevoptræden. Der er kaffe på kanden 
bagefter. Del gerne budskabet. Vel mødt!       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Hermed videresendt fra sundhedsplejen i RKSK – info til alle forældre 

Der er en del opmærksomhed på børn og unges trivsel i disse år.  Sundhedsstyrelsen har 
udarbejdet noget godt og brugbart materiale til teenageforældre, som kan være en hjælp, når man 
står med tvivlsspørgsmål i forhold til sine teenagebørn. I er meget velkommen til at dele dette link: 
https://www.sst.dk/da/Teenageforaeldre 
 
 
 
Hermed videresendt fra PPR i Ringkøbing-Skjern kommune 
I august og september starter nye Cool Kids hold op. Se nedenfor. 

 

Børn med angst i alderen 8-13 år (Cool kids) 

Ansøgningsfrist: 2. juni 2022 

For-samtaler: 14.-16. juni 2022 

Opstart: 16. august 2022 

 

Børn med angst i alderen 8-14 år med autisme eller lignende (Cool Kids – AST) 

Ansøgningsfrist: 15. august 2022 

For-samtaler: Uge 35 

Opstart: 12. september 2022 

 

Børn/unge med angst i alderen 13-17 år (Cool Kids Chilled) 

Ansøgningsfrist: 15. august 2022 

For-samtaler: 23. - 25. august 2022 

Opstart: 8. september 2022 

 

Mere information og tilmelding skal ske (ny tilmeldings måde) på  https://www.rksk.dk/borger/familie-

boern-og-unge/ppr-raadgivning-til-boern-og-unge/cool-kids 

 
 
 
Kalender (ansvarlig årgang i parentes) 
Torsdag d. 12. maj: Åben Morgensang kl. 8.00. 
Lørdag d. 21. maj: Arbejdsdag i friskolen/børnehuset 
Uge 22: Lejrskoler og studietur  
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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