
Kære alle 
 
Hermed nyhedsbrev uge 5 
 
Nogle gange er den rigtige beslutning ikke den nemmeste – men dog stadig den rigtige. Vi har i 
lærergruppen besluttet at aflyse vores musical i dette skoleår. Det er brandærgerligt. Ressourcerne er 
her i vinter blevet brugt på at få undervisningen til at glide bedst muligt. Den tid lærergruppen 
fremadrettet har til planlægning af større arrangementer i dette skoleår, vil blive brugt til at forberede 
vores lejrskoler og studietur i juni. Det glæder vi os til. 8. klasse skal endelig igen til Berlin, 5.-7. 
klasse skal til Tönning i Sydslesvig og 0.-4. klasse skal på lejrskole et sted Danmark (som endnu ikke 
har fastlagt). Lejrskolerne afvikles i uge 22.  
 
Vi har mange elever, der lige nu er eller lige har været smittet med Covid-19. Det topper 
formodentligt inden for den næste uges tid. Venligst vær opmærksom på, at de elever, der har været 
syge før jul, muligvis kan blive smittet igen. Lærergruppen har ikke været ramt mærkbart og derfor 
har undervisningen også været gennemført stort set som vi plejer. 
 
Efter vinterferien vender vi tilbage (i uge 8) til en skoledag uden restriktioner. Det bliver godt. Vi 
mødes til fælles morgensang i Kuben om morgenen, eleverne må igen være sammen på tværs af 
klassetrin/lokaler og I forældre, må igen komme ind på skolen, når I afleverer og henter. Dog vil vi 
gerne, at jeres børn stadig har drikkedunk med vand i med i skole hver dag og vi fastholder også den 
gode håndhygiejne.  
 
Grafisk maleri 
3.-4. klasse har i billedkunst lært om kunstneren Piet Mondrian og hans stilart neoplasticisme. Piet 
Mondrians kunst består kun af vand- og lodrette streger og de primære farver. Eleverne har lavet 
deres egne grafiske malerier og de har også fået til opgave lave en vindues-mosaik – med den 
samme tilgang og samme inspiration af Piet Mondrians malerier.  
 

     
      Flotte og festlige farver i vinduerne i 3.-4. klasse. Tag et kig, når I kommer forbi. 

 

 
 
Maria er desværre fortsat sygemeldt i næste uge 
også. Det betyder, at vi omlægger lidt af 
undervisningen. 5.-6. klasse skal eksempelvis have 
matematik med Peter i stedet for musik, da jeg 
varetager danskundervisningen i 3.-4. klasse. 
 
 
God weekend, 
Mvh. Maibritt 
 

                                                                           Udstilling af 3.-4. klasses Piet Mondrian-malerier 

 


