
 

Kære alle 

 

Hermed nyhedsbrev fra friskolen for uge 19 

En kort skoleuge er snart slut en og Kr. Himmelfarts ferien står for døren. Det har 
været dejligt forårsvejr i denne uge – trods regn ind i mellem, så har det været lunt og 
vinduerne har stået åbent så børnenes glade stemmer fra frikvarterets leg, har 
strømmet ind på skolen. Det er skønt!  

  

  

   

0. og 1. klasse har i udeskole lavet små drivhuset og sået ærter og solsikker. Eleverne skal følge de små spirer 
inden de små planter plantes om og kommer med hjem. Mon I kan finde en plads i haven? 



 

Goddag-dag 

I går havde vi besøg af vores kommende 0. klasse til Goddag-dag. Endnu et dejligt 
forårstegn. Tretten skønne unger og deres forældre mødtes til hyggeligt samvær og 
leg i skolegården og på græsset. Yderligere et par børn banker på til kommende 0. 
klasse. Nu må vi se, hvad vi lander på - men det bliver helt sikkert igen en rigtig god 
klasse.  

 

Nyt musiklokale 

I løbet af sommeren tager skolen fat på endnu en udvidelse af vores fysiske rammer, 
når vi sætter gang i en ny bygning, der i første omgang skal rumme musik. Vi har 
inddraget vores gamle musiklokale/fællessummet til klasselokale og mangler derfor 

plads til musikundervisningen.  

 

Legeplads-udvidelse 

Skolens og børnehavens legepladsudvalg er igen i gang efter en corona-pause. I første 
omgang skal børnehavens legeplads gøres færdig med en høj og et legetårn. Når dette 
arbejde er færdigt og maskiner og folk ikke går i vejen for hinanden, går næste fase i 
gang – etablering af legeområde til vores ældre elever. Vi opererer med en ‘lille-
legeplads’ i skolegården og en ‘store-legeplads’ i forbindelse med hoppepuden. Skolen 
samarbejder med HUF og HFK om planerne.  

 

Corona 

I denne uge måtte vi sende en af vores ældste elever hjem, da et familiemedlem var 
blevet testet positiv med corona-virus. Eleven er nu i selvisolation sammen med 
familien og afventer testsvar. Vi vurderer, at der er en meget lille sandsynlighed for, at 
eleven har nået at smitte andre på skolen. Jeg vil dog alligevel opfordre alle til at blive 
testet med PCR-test inden skolen begynder igen på mandag. 

 

Obs! Obs! 

Det er nu, I skal tilmelde jeres børn til undervisning i Kulturskolen (som nævnt før, 
tidligere hed det Musikskolen). Der er rigtig mange muligheder - både ift. 
musikundervisning, dans, billedkunst osv. Lærerne kommer meget gerne ud til os, hvis 
en gruppe forældre/elever kan finde sammen om den samme aktivitet. Vi har før haft 
trommeundervisning, sangundervisning og i år har vi to saxofon-elever, der får 
undervisning her på skolen. Kontakt mig gerne, hvis I har spørgsmål eller klik ind på 
https://kulturskolen.rksk.dk og læs mere.  

 

https://kulturskolen.rksk.dk/


 

 

Rigtig god Kr. Himmelfartsferie, 

Mange hilsner fra Maibritt 

 


