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Klasseinfo
Fælles

Mellemtrin

Juletraditioner
• Den store fælles pakkekalender
I december udtrækkes hver morgen kalendergaver til de elever, der ønsker at deltage
i den fælles pakkekalender. Hvis man vil være med, medbringer man en lille gave til
max. 20 kr. (det har det været i mindst de sidste 12 år, så 25 kr. er også i orden). Den
afleveres på kontoret, hvor Lisbeth sørger for, at man kommer med i lodtrækningen
(helst inden 1.december)
• Besøgsdag for bedsteforældre og andre pårørende fredag d. 1. december
Dagen bliver en klasselærerdag, hvor klasselærer og elever mødes kl. 8.10. Kl.9.00
er der morgensamling, hvor bedsteforældre og andre pårørende er meget velkomne.
Herefter er der julepyntning for indskolingen til kl. 11.45, hvor de har fri. Dagen
fortsætter for de øvrige elever til 12.50.
• Der bliver solgt æbleskiver og saft, hvor overskuddet går til skolerejseopsparing, så
spring madpakken over og send et par 10’ere med☺
• Julearrangement søndag d. 10. december kl. 16
Vi mødes i Lødderup Kirke kl. 16, hvor der vil være Lucia-optog og en kort
prædiken af Steen. Efterfølgende er der fakkeltog fra kirken til skolen. På skolen vil
der være lidt optræden med musik og sang af nogle af eleverne og salg af æbleskiver,
gløgg og andre rare sager, som 7. årg.’s forældre organiserer.
Idrætsundervisningen
• Hjælp lige med at huske håndklæder og idrætstøj, de dage idræt står på skemaet.
Udeskole
Udeskole mellemtrin på besøg i Nykøbing v Morsø Jernstøberi med grundig gennemgang af
arbejdsgange og produktion af Brian Thoning.

3. årg. Hjemmebesøg
• De sidste besøg afvikles på tirsdag.
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Overbygning Fagprøver
• 9. årg.
Fagprøver for 9. årgang afvikles i uge 49 (4.- 7. dec.)
Man – mat 8.10-12.50

Tir dan 8.10-12.50

Ons eng + fys 8.1013.10

Tor ty 8.10—12.50

•

8. årg.
Fagprøver i dansk og matematik 18.- 19. dec.
7.- og 8. årg
o Skolehjem-samtaler mandag og tirsdag. Der er sendt tidsplan hjem.

SFO
Juledekorationer:
Tirsdag, onsdag og torsdag laver vi juledekorationer, så børnene skal medbringe lys, skjuler og evt. pynt til
deres egen dekoration. Vi har ler, bånd, gran og andet pyntegrønt.
Nak og æd:
Onsdag vil 2 klasse lave forskellige retter med griseindvolde, velbekomme!

Tweens
Juledekorationer:
Tirsdag, onsdag og torsdag laver vi juledekorationer, sammen med sfo’en, børnene skal medbringe lys,
skjuler og evt. pynt til deres egen dekoration. Vi har ler, bånd, gran og andet pyntegrønt.
Madplan uge 48:
Tirsdag: rugbrød
Onsdag: skinketoast
Torsdag: grovboller

Sfo, Tweens, Børnehaven & Vuggestuen inviterer til Lucia optog og
forældrekaffe.
Onsdag d. 13. december er der forældrekaffe mellem kl. 14.30 – 16.00.
Forældrekaffen starter med Lucia optog kl. 14.30, derefter er der kaffe og
kage.
Lucia optoget er for de piger og drenge blandt Sneugler, Hornugler og
Sfo og Tweens, der har lyst til at være med.
Vi håber, der er mange der har lyst til at deltage.
December hilsner fra personalet i Sfo´en, Tweens, Børnehaven &
Vuggestuen
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