
Læseindsats

Efter efterårsferien sætter vi gang i vores

læseindsats, hvor vi indtil jul sætter fokus på

læsebånd og andre læseinitiativer. I er blevet

opfordret til at læse hjemme med jeres børn. Det

har meget stor effekt på alle klassetrin, hvis man

sætter koncentreret ind med en målrettet

læseindsats. Jeg vil igen lige nævne, at I er

velkomne til at låne bøger med hjem fra vores

skolebibliotek, så længe de bliver leveret tilbage.

Læs med jeres børn, læs for jeres børn og gør det

til noget hyggeligt, som man er sammen om. 

 

 

NYT FRA
FRISKOLEN

Fredagsnyt 

Så nåede vi til første ferie i friskolens

historie. Sikken uge vi har haft! Vi har haft

bevægelsesuge hele uge 41 - der har været

drøn på.

Mandag cyklede børnene til Lem og var i

svømmehallen og derefter spillede de

petanque . Tirsdag var der ikke "fangerne

på fortet" men "fangerne på skolen".

Holdene gik virkelig meget op i det og de

ansatte havde gjort  en stor indsats, for at

skabe de perfekte rammer for dagen.

Onsdag var vi i hallen, hvor der var

arrangeret en masse aktiviteter. Torsdag

tog vi alle til legoland og havde en sjov dag.

Skønt at opleve alle børnene på udebane,

hvor de står ekstra sammen, som et stærkt

fællesskab. I dag har vi haft skolernes

motionsløb, udformet som et adventure

race, med mange forhindringer på ruten,

bl.a. svævebane, glidebane, colourrun,

padleboard, havregrødsbane,

halmforhindringsbane, badebassin-

forhindring og meget, meget mere. Jeg

beklager til alle jer forældre der får dejlige

poser med hjem med våde sko, havregrød,

mel og hvad der ellers har sat sig fast i løbet

af dagen. Men I var advaret!!! Da børnene

kom hjem fra løbet var der pizza og juice til

alle. Højmarks børn er altså for seje.
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SFO HAR ÅBENT
MANDAG OG
TIRSDAG I UGE42 

 



God weekend og efterårsferie til jer alle 
 

Mange hilsener Marie Ehlers
 

61696548

Der spurtes til motionsløbet 

Nina styrer opvarmningen for vildt. Jeg tror måske musikken fra
soundboksen kunne høres i hele Højmark. 

Det er hårdt at gå armgang når Kathrine kaster mel på en 


