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Lørdag d. 26. november kl. 10.00-17.00 afholdes vores årlige julebasar

Aktiviteterne for klasserne fordeler sig således:
Børnehaveklasse: Æbleskiver og hyldebærgløgg
1. klasse: Fiskedam i SFO'ens lokaler
2. klasse: Juledekorationer både i 1.klasses lokaler og i 2. klasses lokaler
3. klasse: Julebageri – værksted og salg, også i 4. klasses lokaler
4. klasse: Håndarbejdsbod i Eurytmisalen
5. klasse: lysstøberi – værksted og salg
6. klasse: Tombola
7. klasse: Konditori og elevernes aktivitet
8. klasse: Sandwich, pizza mm. Og elevernes værksted
9. klasse: Suppebod
10. klasse: Ris a la mande bod
11. klasse: Kabaret lørdag den 3. dec.
12. klasse: antikvariat
Smedje: Smedning af knive og andet
Overskolen har kabaret d. 3. dec. kl. 17.30 på Klauzdal

Julebasar-erfaringsbøger

Hvis I ligger inde med julebasar-erfaringsbøger fra sidste år (og I ikke er 
klassens julestuerepræsentant i år) bedes I give dem videre til klassens 
julestuerepræsentant. I kan også aflevere bøgerne på kontoret, så får jeg 
dem hen til rette vedkommende.



Alfe-engle Workshop
Kære alle forældre

På lørdag den 5. november kl. 10.00-15.00 holder jeg en alfe-engle 
workshop.
Det er intentionen at lave alfer/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.
Du kan melde dig til på min mail: suchata.svanberg@gmail.com
Hvis du ikke har lavet dem før, skal du komme kl. 10.00, da jeg her vil 
demonstrere, hvordan man laver dem.
Jeg laver kaffe og te, og måske er der nogen, der har lidt godt med til at 
dele ud af.

Jeg glæder mig til at se jer 
Suchata Svanberg

Varsling af skolepengeforhøjelse

Som tidligere år vil der ved årsskiftet ske en forhøjelse af taksterne på 
skolepenge, Brombærhus og diverse ydelser pr. 1. januar 2017. De præcise 
beløb vil blive udmeldt i november i forbindelse med den endelige 
fastlæggelse af budget for 2017.

Annonce

Børnepasning tilbydes

Mit navn er Liv (tidligere elev på skolen), og jeg er en HF 
studerende som søger arbejde med at passe børn. Jeg kan 
hente og bringe mandag, onsdag og fredag og passe om 
aftenen alle ugens dage. Jeg er kreativ og har også gode 
erfaringer med udendørsaktiviteter. Jeg ser meget frem til at 
møde din familie. 

Mit nummer: 31 61 84 79
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Kalenderen
November

Mandag d. 7. Michael Sangerne – voksenkor kl. 19.00

Fredag d. 11. Lanternefest kl. 17.00-19.00

Mandag d. 14. Musikaften kl. 19.00

Mandag d. 21. Michael Sangerne – voksenkor kl. 19.00

Lørdag d. 26. JULEBASAR

December

Fredag d. 2. Adventsspiral

Lørdag d. 3. Kabaret på Klauzdal kl. 17.30

Mandag d. 5. Michael Sangerne – voksenkor kl. 19.00

Onsdag d. 7. Musik Julematiné kl. 17.00

Onsdag d. 21. Sidste skoledag inden juleferien

Januar 2017

Mandag d. 9. Første skoledag efter juleferien


