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Det sker i maj/juni
20/5. Forældredag/forældrerengøring
23/5. Idrætsdag på Ø. Jølby Friskole for 0.-3. kl.
22.-24/5: Lejrskole til Sønderjylland i 6./7.
klasse
25.-28/5. Kristelig Himmelfartsferie
1/6 Forårsfest kl.18.00
6/6-9/6. Fælles lejrtur

Fødselsdage i maj
Nyt fra Regnbueklassen

05. Nicolai (5. klasse)
09. Frederikke (1. klasse)
17. Fie (6. klasse)
18. Claudia (6. klasse), Mie (5. klasse)
19. Jeppe (4. klasse), Sigrid (3. klasse)
21. Martin (4. klasse)
31. Oscar (5. klasse)

Skolepatruljen
I tirsdags var der 11 morgenfriske elever fra 8.
kl. i Fårup Sommerland. De havde en rigtig god
dag med både entre, forlystelser og mad betalt
for deres arbejde dette skoleår. Det skal dog lige
nævnes at arbejdet er delvist forudlønnet, da
skolepatruljejobbet kører frem til sommerferien.
Lene Klausen og Birthe Heide Sørensen var
afsted med vores elever sammen med flokken
fra Dueholmskolen. De voksne hyggede sig
også.

I Regnbueklassen er pigerne rigtige glade for, at
der også er kommet en dreng i klassen, og
William har det da også som blommen i et æg.
Og så har vi i billedkunst lavet hele årgangen i
silhuetter. Grunden hertil er, at vi i faget
”Levende fortælling” har fået nogle små
opbyggelige historier fra hele verden, hvor alle
personer var silhuetter. Børnene mente ikke,
man kunne se, hvem det var, når de var sorte,
men da de skulle gætte på, hvem der var hvem i
vores galleri, var det ikke så svært.
I denne uge har Regbueklassens børn fået
skolevenner. Det er børnene fra 3. kl., som har
fået til opgave at hjælpe dem til rette i
hverdagen – især i forbindelse med
morgensamlingen, hvor de sidder sammen i de
forskellige grupper. Skolevennerne vil også
hjælpe til efter sommerferien, hvor alt påny vil
blive nyt og spændende.
I går har Regnbueklassen og pigerne fra 2-3
klasse lavet lækker pizza.
De dækkede et flot bord med både blomster,
bordkort og fine servietter.

Sidste nyt fra 7’eren
Tirsdag stod den på ansigtsmaling i 7’eren, og
torsdag fik vi lavet en dejlig masse pandekager
over bål.
I de kommende uger ser vi frem til at blive lidt
flere i 7’eren, hvor børnene i 3. kl. kan være
med i 7’erens aktiviteter.

Valghold 17 maj
I dag blev vi i hjemlige omgivelser, og mens der
blev produceret tinsoldater i stor stil, så hyggede
andre sig med at tegne, lege i sandkassen, tage
fotoserier, og lave blomsterkranse. Et par
herlige timer i godt vejr.

Vigtige Datoer:
22/05: Spilledag i 7’eren og 7’er-vennerfordeling
23/05: 7’er-hygge med 3. kl.
Thomas

Tilbud til børn i 3. kl.

Vikar
Vi er glade for at kunne fortælle, at vi har ansat
Sara Dahlgren som vikar indtil sommerferien.
Sara har haft sin skolegang
på Bjergby Friskole og er
siden blevet uddannet lærer
og har arbejdet 7 år på Den
Fri Hestehaveskole ved
Århus. Hun er netop flyttet
til Klitmøller med sin mand
og to børn. Sara skal dække
Mikaels timer og en lille del af Lisbeths timer.

Fra næste uge og indtil sommerferien er det
muligt for børn i 3. kl. at prøve at være i 7’eren
på klubdage (mandage, tirsdage og torsdage).
For de, som går i 5’eren, er det naturligvis
gratis, og for de, der ikke går i 5’eren, tilbyder
vi op til til tre prøvegange á 25 kr. 7’erens børn
har ønsket at være 7’er-venner for de nye, så der
er garanti for, at de vil blive taget godt imod.
Thomas

Sidste nyt fra 5’eren/SFO
Det har været UDE-uge i 5’eren – og trods det
blandede vejr har vi været ude. 5’er-teltet nåede
nu aldrig op, men hvem ved, mon ikke det kan
nås endnu? Det er jo svært at nå det hele, for der
er, som billederne afslører, gang i utallige
fantasifulde gøremål overalt.

Vi har også fået lavet badges i forbindelse med
vores selvhjælps-kampagne.
Og så vil vi nævne, at vi er meget afhængige af,
at I snarest melder ind, hvordan jeres børns
pasningsbehov er i sommerferien, hvor vi har
åben i ugerne 26, 27, 31 og 32. Den første frist
var i dag fredag, men der mangler stadig en del.
Vi minder også lige om, at eftersom juli-måned
er betalingsfri i SFO’en, koster det 75 kr./dag på
pasningsdage i denne måned – der betales forud.
Derfor er der en absolut sidste frist mandag d.
29. maj, hvorefter ikke-tilmeldte regnes for fri
og tilmeldinger i juli-måned bliver bindende. Så
brug næste uge til at se jeres pasningsbehov
efter i sømmene.
I næste uge er det også værd at bemærke, at vi
har flyttet spilledagen til mandag og ikke tirsdag
som først annonceret i aktivitetskalenderen.
Vigtige datoer:
22/05: Spilledag i 5’eren
26/05: 5’eren er lukket dagen efter Kr.
Himmelfart
Thomas

Rigtig god weekend

