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Skolefoto er kommet

Keramikfigurer fra Høstfesten



Kalenderen

Vor bogholder oplyser at:

Michaelsangerne - tilbud om at synge i kor

Oktober

Mandag d. 22. Michaelsangerne – voksenkor kl. 19.00

Tirsdag d. 30. Musikaften kl. 16.30

Onsdag d. 31. Skoleforeningsmøde kl. 19.00

November

Fredag d. 2. 5. klasse fest i Klubben

Mandag d. 5.
Musikaften kl. 16.30
Michaelsangerne – voksenkor kl. 19.00

Mandag d. 19. Michaelsangerne – voksenkor kl. 19.00

December

Lørdag d. 1. JULEBASAR

Mandag d. 3. Skolefridag – SFO'erne åbne 7.30-17.00



Klassernes valgte julebasarrepræsentanter holder 
møde d. 27. september, om de forskellige boder og de 
praktiske tiltag, der skal gøres. Jeres julebasarrepræsen-
tant vil informere jer mere om, hvordan I kan deltage. 

Vi vil allerede nu opfordre alle til,  
at bidrage til 4. klasses håndarbejdsbod

Det er en bod, der bliver set frem til af alle Julebasarens gæster og en bod, 
der flot repræsenterer nogle af skolens kvaliteter – derfor er det vigtigt, at 
også forældrene i de øvrige klasser kan bidrage med gode hjemmegjorte 
ting. Bidrag til håndarbejdsboden kan afleveres på kontoret eller fredag 
d. 30. november i Håndarbejdsboden. 

Henvendelse kan ske til Trine Rolin: trine@rilorin.dk

Det er Skoleforeningen, der i samarbejde med forældrene og lærerne står 
for Julebasaren. Overskuddet kommer eleverne til gode i form af musikin-
strumenter, legeplads, grønne områder, udvidelse og forskønnelse af skolen. 
Lærerne i form af tilskud til kurser og forældrene i form af foredrag. Vi vil 
opfordre alle til igen i år at deltage aktivt i forberedelserne og på selve dagen.

På forhånd tak for jeres store indsats!

Venlig hilsen Skoleforeningen

Vi laver engle til håndarbejdsboden. Hvis du laver to, skal den ene gå 
til boden og den anden kan du tage med hjem. Hvis du laver flere, 
går de til boden. Det koster 50 kr. at deltage. Du får instruktion i, 
hvordan man laver englen.

Kom med godt humør, madpakke og evt. lidt godt til deling. Jeg 
sørger for kaffe og te.

Du bedes på forhånd tilmelde dig: suchata.svanberg@gmail.com
Husk, at notere navn og telefonnummer i din mail.

Jeg glæder mig til at se jer!

Mange hilsner fra Suchata


