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Hermed nyhedsbrev for uge 47 

 
 

Enzymjagt 5.-8. klasse 
Eleverne har haft stor succes med deres enzymjagt. Svampene udvikler sig fint i glassene. Nu skal 

eleverne til at identificere svampene og lære om deres kendetegn og egenskaber.  
 

   
 
 
 

De ni Læsninger i Herborg Kirke søndag d. 28. november kl. 16.00 
En stor del af vores ældste elever blev testet i går af vores testteam. Vi har ingen meldinger om, at 

nogle af eleverne er testet positive. Mød meget gerne med en frisk test på søndag, så vi kan være på 
forkant med evt. smitteopsporing (kviktest er fint) og snup også gerne en i dagene efter. Indtil nu er 

det ved fælles hjælp stort set lykkedes os at holde smitten fra døren. Vi krydser fingre. Vigtigt at 
huske, at selv om vi er omhyggelige, kan alle være uheldige at bliver smittet. 

 
De ni Læsninger bliver transmitteret til KUBEN med både billede og lyd. Teknikken er testet og der 

bliver sat stole op med god afstand. Det kommer til at fungerer fint. Alle elever fra 1. klasse og 
opefter og konfirmanderne møder i kirken (se nedenfor). Kirken har planlagt, at forældrene til første 

og anden klasse også har plads i kirken, hvis de ønsker dette (mor/far eller bedsteforældre, hvis 
forældrene ikke kan). Det vil sige, konfirmandernes forældre og forældre til de elever på friskolen, der 

går i tredje klasse og derover, samt øvrig familie henvises til at sidde i Kuben.  
 

Luciapigerne møder i kirken kl. 15.40. Husk hvide strømper og hvid top. Skolekoret og 5.-6. klasse 
møder i kirken kl. 15.50. Nogle enkelte elever har en aftale om at møde kl. 15.30. Eleverne i 

skolekoret + 5.-6. klasse skal huske rød/sort overdel, mørke bukser/nederdel og mørke strømper. 
Uden tryk. Eleverne skal stå i strømper, når de synger i koret, derfor kan det være lettere for børnene, 

hvis de ikke har vinterstøvler på, når de kommer. Eleverne har fået tekstark med hjem. Hjælp dem 
gerne med at få øvet. En af sangene får de tekstark til til gudstjenesten. 

 
Obs! De ni Læsninger er en skoledag for eleverne. 0. klasse er fritaget – men velkomne. Eleverne har 

en erstatningsfridag på et andet tidspunkt på skoleåret. Se kalenderen på hjemmesiden. Send 
venligst afbud til mig på mail, hvis jeres barn er forhindret på søndag.  

 
 

Juletræstænding Herborg lørdag d. 27. november kl. 14.00 
https://www.facebook.com/groups/397267290329576 

Se mere på Facebook. 
 
 

https://www.facebook.com/groups/397267290329576


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. Vi skal desværre ikke gå Luciaoptog på Bakkely i år. 

 
 

Cykler 
Fra på mandag må elevernes cykler igen stå i cykelskuret. Eleverne må cykle i skolegården, når de 

kommer om morgenen og når de skal hjem. Cykelskuret er kun til cykler og ikke leg. 
 
 

Skoleskift 
Kirstine i 3. klasse er flyttet skole. Vi ønsker hende god vind. 

 
 

Herborg Friskoles kalender 
http://herborg-friskole.dk/sidste-nyt/friskolen-kalender 

 
 

God weekend, 
Mvh. Maibritt 

http://herborg-friskole.dk/sidste-nyt/friskolen-kalender

