
Kære alle 
 
Hermed nyhedsbrev uge 6 
 
En velfortjent vinterferie venter forude. Når eleverne møder igen mandag uge 8, mødes vi i Kuben til 
fælles morgensang for første gang i to måneder. Det bliver SÅ godt. Vi glæder os til at samle 
eleverne igen, synge sammen og høre den samme fortælling. Og vi glæder os til, at de sidste dele af 
undervisningen er tilbage som før nedlukningen i december. Dermed er de sidste Corona-
begrænsninger i hverdagen væk. Så husk … 
 

• at eleverne igen skal medbringe håndklæde og skiftetøj til idræt.  
• bukser/t-shirt uden lynlåse/nitter til power/idræt, når springcenteret lukkes op (send evt. par 

idræts-bukser med i skole, der kan ligge i skiftetøjskassen) 
• stadig at sende en drikkedunk med vand med i skole hver dag 

 
 

Corona på retur 
Alle klasser er så godt som ved at være fuldtallige igen. Heldigvis lyder det til, at de fleste af de 
elever, der har været syge, har haft et mildt sygdomsforløb. Lærergruppen har i denne uge været 
ramt af sygdom, så vi har været nødt til at samlæse nogle af timerne. Når vi vender tilbage efter 
vinterferien, er vi forhåbentlig fri af Corona-smitten. Vi vil dog gerne bede om, at elever med 
symptomer – hvad enten det er Corona, forkølelse eller anden virussygdom – som altid bliver hjemme 
indtil de er raske. Har jeres barn ikke været smittet for nyligt, vil vi gerne bede om en selvtest 
mandag morgen i uge 8.  
 
 
Testteam og selvtest 
Vi har ikke hørt fra RKSK-testteam endnu, men vi forventer, at de ugentlige test af elever og ansatte 
udfases fra uge 8. Det er i hvert fald det, der meldes ud fra regeringen. Vi forventer også, at der ikke 
leveres flere selvtest til udlevering. Eleverne fik selvtests med hjem i denne uge – men mange har nok 
ikke længere brug for dem. Mangler I, så kontakt gerne kontoret i næste uge (skriv til 
kontor@herborg-friskole.dk) 
 
  
Fælles fastelavn 
Hurraaa, vi må endelig være sammen igen i store forsamlinger! Lørdag d. 26. februar holder vi fælles 
fastelavnsfest i Herborg. Det foregår i Kuben. Alle er velkommen. Borgerforeningen sælger billetter. 
Følg med på Facebook: https://www.facebook.com/groups/Herborgnyt/ Lærerne forbereder sammen 
med eleverne fastelavnssange og -lege. Forældrene i 5.-6. klasse hjælper Borgerforeningen med det 
praktiske. Klasserepræsentanterne er tovholdere på opgaverne/kontakten til Borgerforeningen. Vi 
glæder os til en festlig formiddag sammen. Vi håber på mange udklædte. Det gør det hele mere 
festligt. Vi glæder os til at se jer       
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Madordning 
Tirsdag efter vinterferien får vi leveret mad igen. Ønsker I at bestille på forhånd, skal bestillingen 
sendes til sekretæren senest dagen før. Ligeledes skal betalingen kunne ses på skolens konto, før der 
kan leveres mad. Se vedhæftede filer. Der kan også bestilles fra gang til gang (kontant betaling). 
 
 
Kalender 

• Lørdag d. 26. februar kl. 10-12: Fælles fastelavnsfest i Herborg 
• Lørdag d. 26. marts (formiddag): Friskolen deltager i HUF’s gymnastikopvisning.  
• Uge 22: Lejrskoler/studietur 
• Onsdag d. 22. juni: Dimission 
• Torsdag d. 23. juni: Sidste skoledag 
• Uge 32: Første skoledag i det nye skoleår 

 
 
 
God weekend/vinterferie,  
Maibritt 
 

 


