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Varsling af takststigning
Som tidligere år vil der ved årsskiftet ske en stigning af taksterne på
skolepenge, Brombærhus og diverse ydelser pr. 1. januar 2018. De præcise
beløb vil blive udmeldt i november i forbindelse med den endelige
fastlæggelse af budget for 2018.

Efterlysning
Gregers i SFO'en har mistet sin jakke. Det er en sort softshell jakke med
et grønt cirkelsymbol på ærmet, og der står Miljøpunkt ved brystlommen.
Hvis du finder den så bring den over til Gregers i SFO'en eller ind til Peter på
kontoret.

Forberedelser til

Julebasar

Nu nærmer vi os julebasaren. Og vi forældre i 4. Klasse har flittigt brugt de
sidste måneder på diverse håndarbejder til håndarbejdsboden.
Håndarbejdsboden er en meget stor opgave, og vi vil derfor bede alle forældre
(og/eller bedsteforældre) om at bidrage til boden.
Bidraget kan være alle mulige hjemmegjorte ting. Tingene skal være af
håndværksmæssig salgsbar stand og materialerne af naturmaterialer, dvs. uld,
bomuld, træ osv.
Har du spørgsmål så ring eller skriv gerne til szinaysarah@hotmail.com, tlf.
26980625
Bedste hilsner Basarudvalget 4. Klasse

Herreaften i Sløjd
Kom til herreaften med træsløjd og kage onsdag den 8. november kl. 17.00 i
skolens sløjdlokale - en hyggelig aften, hvor vi producerer skærebrædder for
julebasaren til de skarpeste knive i skuffen. Kom i arbejdstøj og indtag gerne
rigelige mængder kaffe både før og under arrangementet.
Arbejdet er tilrettelagt med skabeloner og arbejdsstationer og tysk
effektivitet, hvor den sidste station på samlebåndet er forbindingskassen til
vablerne på fingrene og det, der er værre. Alle materialer, værktøjer og kaffe
forefindes allerede, medbring kun knofedt og evt. madpakke.
Vi mødes i skolens sløjdlokale den 8. November kl. 17.00.
Tilmelding på janrosendahlsimon@hotmail.com

Kalenderen
November
Onsdag

d. 8.

Musikaften kl. 16.30 Elever af Rune, Malene l,
Malene O, Anna og Sarah

Fredag

d. 10

Lanternefest - skolen

Lørdag

d. 11.

Overskolen – Kvindedag i salen 10.00-16.30

Mandag

d. 13.

ØU- og bestyrelsesmøde

Tirsdag

d. 14.

Musikaften kl. 16.30 Elever af Nanna, Lise, Bjarke,
Oliver og Kristian

Fredag

d. 17.

Lanternefest - Brombærhuset

Lørdag

d. 25.

JULEBASAR

Mandag

d. 27.

Fridag

Torsdag

d. 30.

Børnehaveklassen Adventsspiral
December

Fredag

d. 1.

Adventsspiral

Lørdag

d. 2.

Julekabaret

Mandag

d. 11.

ØU- og bestyrelsesmøde

Onsdag

d. 20.

Børnehaveklassen - julespil

Torsdag

d. 21.

Sidste skoledag inden juleferien
Januar 2018

Mandag

d. 8.

Første skoledag efter juleferien

Børnehaveklassen ønsker sig...
Gamle gryder (ikke teflon) og køkkenredskaber i træ eller metal til leg i
sandkassen. Kan afleveres i børnehaveklassen.

