
 
Kære alle 
 
Hermed nyhedsbrev for uge 46 
 
Enzymjagt 5.-8. klasse 
Eleverne er i gang med at finde enzymer fra svampe, som de selv har fundet i området omkring 
skolen. Det er enzymet cellolase, som de undersøger for. Nu skal prøverne dyrkes i en uge. 
 

 
 

 



  
 

Spring 
Yes, så er vi i gang igen i springcentret. God energi og masser af bevægelse midt på skoledagen. Det 
er godt. Lige nu er det eleverne i 0.-1. klasse og 2.-4. klasse, der på skift er med Gabriella i Kuben til 
power. Eleverne øver sig i de grundlæggende færdigheder og langsomt bygger Gabriella på, så 
teknikken er på plads, før eleverne lærer de lidt sværere spring. Alle kan være med og eleverne 
vælger selv, om de vil gå videre og udfordre sig selv. Vi hjælper gerne eleverne med at få smykker af 
og finde skiftetøj men kan de have egnet tøj (uden lynlåse mm) og ingen smykker på hjemmefra, når 
der er idræt og spring-powermodul, så vil det være godt. Vi arbejder hen mod friskolens 
gymnastikopvisning i marts       

 

Idræt  
2.-4. og 5.-8. klasse er i idræt i gang med et forløb, der handler hedder "Dans og udtryk". Alle har 
smil på læben. De er megagode og motiverede.  
 

 



  
 
 
 
Covid-19 og julemåneden 
Vi har i denne uge ikke modtaget besked om nogle positive test. Det ser ud til, at vi er lykkedes med 
at få standset smittekæden i denne omgang. Tak for hurtig respons ift. testning. Vi nærmer os 
julemåneden og alle dens dejlige traditioner og vi håber naturligvis, at vi kan gennemføre 
arrangementerne som planlagt. Allerede i næste weekend er der planlagt juletræstænding og De ni 
Læsninger og lidt senere inviterer vi til Åben Morgensang. Indtil videre regner vi med at gennemføre 
men vi vil meget, meget gerne opfordre til, at jeres børn bliver testet 1-2 gange inden næste 
weekend, så vi kan opsnappe evt. smittespredning hurtigt. Kirken kræver ikke Coronapas. Husk at der 
er mulighed for, at jeres børn bliver testet regelmæssigt på skolen hver torsdag. Kontakt sekretæren 
vedr. samtykkeerklæring        
 
 
Fra støtteforeningen 
                                                                                                                                         

En lille bøn og julehilsen fra støtteforeningen: 

Vi har brug for jeres hjælp.  

Er der mon nogen, der har tid og lyst til at: 

• lave dej til småkager  

• bage julesmåkager (evt. i Kuben, når den er ledig - eksempelvis torsdag d. 25.) 

• eller lave juledekorationer / kranse  

Alt sammen noget, vi kan sælge, når sognet mødes til juletræstænding d. 27. november (se mere nedenfor). 

Ja, det er total crazy men vi prøver alligevel og                 til, at der nogen, der kan hjælpe             

                                                                                                                          

Hvis det lykkes, så kunne vi bruge et par ekstra hænder på dagen til salg. 

                                                                                                                           

 

         Kontakt mig for yderligere information (eksempelvis ift. udgifter)           

Linda 20789679 

På forhånd tak. 

 

Følg støtteforeningens arbejde på: 
https://www.facebook.com/groups/397267290329576/permalink/5064764753579783/?sfnsn=m
o&ref=share 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/groups/397267290329576/permalink/5064764753579783/?sfnsn=mo&ref=share
https://www.facebook.com/groups/397267290329576/permalink/5064764753579783/?sfnsn=mo&ref=share


De ni Læsninger 
Friskolen deltager i Herborg Kirkes adventgudstjeneste De ni Læsninger søndag d. 28. november kl. 
16.00. Forældre og bedsteforældre er velkomne. Skolekoret og 5.-6. klasse møder i kirken kl. 15.50. 
Eleverne bedes have rød eller sort bluse/t-shirt på samt mørke bukser/nederdel (uden tryk/synligt 
logo på). 0. klasse er fritaget – men er selvfølgelig velkommen. Konfirmanderne deltager efter aftale 
med præsten. 8. klasse deltager med god opbakning. Pigerne i 3.-8. klasse bedes på søndag 
medbringe hvide strømper (lange far-strømper) uden tryk, leggins eller strømpebukser samt en 
undertrøje/top i hvid med tynde stropper.  
  
 
Åben Morgensang i KUBEN 
En af vores dejlige traditioner på friskolen er vores Åben Morgensang d. 13. december. 
Vi begynder i KUBEN kl. 8.00 - med lyset slukket      . Der er kaffe på kanden bagefter til de forældre, 
bedsteforældre og andre gode gæster, der har tid til det. Vi sætter stole op med god afstand. 
Pigerne i 3.-8. klasse bedes møde kl. 7.30. Vi glæder os til at se jer til en stemningsfuld og hyggelig 
stund. 
 
 

Juletræstænding i Herborg 
Kom og vælg dit juletræ.                                                    

Tag træet med hjem eller sæt seddel på og hent senere. 

Pris:  

Op til 4m./100 kr.  

4m+/ 150 kr. 

                                                                                                          

Støt, så vi kan støtte vores børn på friskolen og i børnehuset      

Juletræerne (Normannsgran) sælges på Skolevej 47 (bag ved kirken) i samarbejde med Lisbeth og Carsten. 

Alle indtægter går ubeskåret til Støtteforeningen. 

 

På forhånd tak fra støtteforeningen. 

Pernille, Mette, Kenneth, Patrick og Linda 

 

 

 

Info fra bestyrelsen vedr. forældrerengøring 



Næste forældrerengøring er 8. januar. Se vedhæftede liste over tilmeldinger, hvis I er i tvivl, om I fik 
jer tilmeldt. Bestyrelsen kontakter de familier, der ikke er på listen mhp. andre rengøringsopgaver.  
Kontakt gerne rengøringsudvalget, hvis I har spørgsmål. 
Hilsen Rengøringsudvalget 
 
 
Nyt fra bestyrelsen  
Brian Garner er stoppet i skolebestyrelsen og vi vil meget gerne sige tak til ham, for hans indsats i 
bestyrelsen. I stedet er Patrick Jespersen trådt ind i bestyrelsen. Vi vil meget gerne byde ham 
velkommen og vi glæder os til det fremtidige samarbejde. 
Hilsen Mette, Formand 
 

 

COOL KIDS – tilbud fra RKSK 
• Cool Kids forløbet (8-13 år) har opstart den 20. januar 2022 og ansøgningsfristen er den 3. 

december 2021. Forsamtaler forventes afholdt i uge 1 2022. 

• Chilled forløbet (13-17 år) har opstart den 3. februar 2022 og ansøgningsfristen er den 10. 

januar 2022. Forsamtaler forventes afholdt i uge 3 2022. 

• Cool Kids forløbet - med autisme spektrum (8-14 år) har opstart den 17. januar 2022 og 

ansøgningsfristen er den 6. januar 2022. Forsamtaler forventes afholdt den 11. og 13. januar 

2022. 
I kan læse mere om cool kids på: 
 https://www.rksk.dk/borger/familie-boern-og-unge/ppr-raadgivning-til-boern-og-unge/cool-kids 
 

 
Herborg Friskoles kalender 
http://herborg-friskole.dk/sidste-nyt/friskolen-kalender 
 
God weekend, 
Mvh. Maibritt 

https://www.rksk.dk/borger/familie-boern-og-unge/ppr-raadgivning-til-boern-og-unge/cool-kids
http://herborg-friskole.dk/sidste-nyt/friskolen-kalender

