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Kære allesammen

fortalte om istiden og derefter var der
musikalske indslag fra både koret og de
ansatte.

Vintertiden er over os og julen nærmer sig.
Vi, her på friskolen varmer os med lys,
juletræer og kilometervis af guirlander. Her
er så hyggeligt overalt. Vi starter hver
morgen med julesang og fælles
julekalender. Rundt i på trinnene hænger
pakker og venter på at blive åbnet. Alt i alt
elsker vi denne måned og gør os umage
med at skabe gode traditioner, der kan

Plan for åben morgensang
For at flere har mulighed for at deltage i
vores åben morgensang er det blevet
efterspurgt om man kunne skifte imellem
ugedagene. Vi har forsøgt at lægge en ny
plan.Åben morgensang ligger stadig i den
forskellige hverdage:
Tirsdag den 11. januar
Torsdag den 3. februar

Juleklippedag og julestue

Tirsdag den 5. april

Sidste fredag havde vi juleklippedag og der

Torsdag den 5. maj

blev produceret en masse fin julepynt rundt

Onsdag den 1. juni

på trinnene. Om eftermiddagen stod ældste

vi håber mange fortsat har tid og lyst til at

trin for salget af gløgg og æbleskiver. Der var

komme og deltage.

korsang . Det er altid hyggeligt at få besøg. Tak
for opbakningen.
Åben morgensang
I onsdags blev nogen ramt af det pludselige
vintervejr, men det forhindrede ikke folk i at

LUCIA 13. DEC 8.15
ALLE ER VELKOMNE
JULEGUDSTJENESTE I
KIRKEN 17. DEC 8.15
ALLE ER VELKOMNE TIL
AT DELTAGE I KIRKEN

første uge i måneden, men efter jul på

holde i mange år.

mange der lagde vejen forbi til julemusik og

HUSKELISTE

Onsdag den 2. marts

JULE SFO 20. og 21.
DEC. HUSK
TILMELDING.

FØRSTE SKOLEDAG
EFTER JULEFERIEN 5.
JANUAR
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Coronasituationen
Som I nok alle ved er incidenstallet i
Ringkøbing Skjerne kommune stigende i
tiden. Det gør at vi, som skole også er nødt
til at tænke lidt over vores adfærd. Vi
forsøger at bevare så normal en hverdag for
børnene, med god hygiejne og ugentlige
tilbud om testning. Vi holder meget øje med
de lokale tal her i området og så længe vi
har 0 positive testninger forsøger vi at skabe
en normal skoledag.
Det nyeste tiltag er at man nu helt ned til 1.
klasse kan blive screeningstestet.
Fremadrettet bliver testningen om
fredagen 8.15-9.15
Vi vil gerne opfordre til at så mange som
muligt, benytter tilbuddet om at få deres
børn testet. Vi har samtykke fra rigtigt
mange af jer.
Varmt tøj
Alle børn er ude hver dag i frugtpausen og
mange er også ude i frokostpausen. Husk at
give jeres børn varme handsker og varmt tøj
med. Det er så koldt udenfor og børnene
hygger sig med at lege udendørs.
Jeg vil ønske jer alle en dejlig weekend.
Husk at døren altid står åben på friskolen.
Mange hilsener Marie Ehlers

