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Advent
Tre er mine lys, som skinner,
tre som over mørket vinder.

Kærlighed og håb og tro,
vil i mit hjerte finde bo.
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SFO jule-åbningstider
Vi har sidste skoledag på næste onsdag den 21. december, men SFO'erne 
har også åbent torsdag den 22. december fra kl. 7.30-17.00.
Så Åbner SFO'erne igen i det nye år, hvor de har åbent hele uge 1, mandag 
den 2. januar til fredag den 6. januar kl. 7.30-17.00 (fredag til kl. 16.00).
Mandag den den 9. januar starter vi alle i skolen igen.

Ugen i Klubben

Hvad skete der mon i klubben i denne uge?
Tirsdag 6. december tog 5. klasse i Herlev skøjtehal. Fredag 9. december 
holder vi vores årlige julefest, hvor der bliver sunget julesange, leget 
julelege og ikke mindst spist noget dejligt mad.

Menu i klubben uge 49:
Mandag: Tortillas med diverse salater og sovser.
Tirsdag: Hvidløgs- og rosmarin focaccia brød.
Onsdag: Nachos med salater og sovs plus smoothies.
Torsdag: Pasta med ost og varm  tomatsovs.
Fredag: Klubfest
Hver dag blev der desuden tilbudt rugbrød og tilbehør.

De bedste julehilsner
Klubben

Audonicons bogbus

Hvis der skal boggaver under juletræet i år, var det måske en idé at 
besøge  Audonicons bogbus, som vil holde på parkeringspladsen på
torsdag den 15. december mellem klokken 12.00 og 16.00.



Den kolde tid for dyr og mennesker

Nu er vi kommet til den kolde tid igen, hvor alle dyr i vores lille område gør 
sig klar til en lang vinter, hvor det er sparsomt med mad og drikke i 
naturen. Det bevirker, som altid, at mange dyr kommer tættere på os 
mennesker, da vi har masser af mad og frisk vand.

Derfor får vi hvert år på denne tid problemer med de dyr, som naturligt 
holder til i naturen omkring os.
Egern, mår, mus og ikke mindst rotter er naturligt i vores område og 
specielt rotten er vi ikke så glade for. Vi kan ikke forbyde at rotten 
kommer på skolens område :-) og vi kan ej heller fjerne den helt selv. Men 
vi kan gøre det svært for den at trives lige her hos os.

Derfor er det vigtigt, at mad og drikke bliver indtaget indendørs og at der 
ikke bliver efterladt rester, madpapir og lignende på skolens område.
Vi har tidligere fået lagt gift ud, men det har vist sig at være en skidt ide, 
da rotterne søger ly under husene og lægger sig til at dø der, hvilket giver 
store lugtgener i de berørte klasser i op til et halvt år efter.

Vi vil opsætte fælder, der kan stå på skolen hen over weekenderne, hvor 
rotterne kan fanges. Hvis der fanges rotter vil de blive aflivet på en måde 
som ikke er på kant med dyreværnsloven. Vi har kontakt til en jæger, der 
vil prøve at finde jagthunde, der kan hjælpe med at opspore, hvis der 
skulle være en rotterede et sted.

Det skal understreges, at der ikke har været rotter indendørs. Vi har fra 
tid til anden besøg af mus, der leder efter mad i klasserne, så også her er 
det vigtigt med oprydning og at der ikke ligger mad fremme natten over.

Marchel
pedel





Kalenderen

Efterlysninger:

December

Fredag d. 2. Adventsspiral

Lørdag d. 3. Kabaret på Klauzdal kl. 17.30

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

Tirsdag d. 6. 3. klasse forældremøde kl. 19.00

Onsdag d. 7. Musik Julematiné kl. 17.00

Fredag d. 9. 12. klasse i Vordingborg

Onsdag d. 21. Sidste skoledag inden juleferien

Januar 2017

Mandag d. 9. Første skoledag efter juleferien

Skibukser

Angelica fra 5. klasse efterlyser et par brune skibukser, sidst set ved 
amfi-teatret for ca. en uge siden.

Kontakt Henriette tlf. 61 67 59 00

kan også afleveres på kontoret

Stofnet og briller

På julebasaren forsvandt mit prikkede stofnet. Jeg ville blive lykkelig 
for at få det igen - især mine briller i blåt etui. Findeløn gives.

Kontakt: Lone Leopold tlf. 61 71 66 53

kan også afleveres på kontoret


