
 

 

Ugebrev             26.03.2021  

KALENDER   
Mandag 29. marts Påskeferie  
Tirsdag   6. april Første skoledag efter påskeferien  

 

 

Dorte og Miglena 

Sidste arbejdsdag. 

Tak for det hele Dorte <3 

 



Glædelig påske 
 

 

 

OBS: Efter påskeferien 
Alle klasser møder tirsdag d. 6. april.  5-9. klasse har 50 % fremmøde fra og med denne dag.  
I praksis er det skolegang hver anden uge. 0-4 kl. kommer i skole hver dag som hidtil. 
 
Hvis der kommer yderligere retningslinjer, sendes de ud lige efter påskeferien.  
Vi glæder os meget til at se eleverne. 
 
Til orientering: Første dag med testmulighed er onsdag d. 7. april, og derefter er det fast 
mandag og onsdag for dem, som ønsker det. 
 
Venlig hilsen Vita 

 



Kære alle 

Som i tidligere har læst i nyhedsbrevet er jeg blevet ansat for at afløse Dorte, som går på 
efterløn. Mit navn er Miglena og er 42 år, uddannet kontorassistent. Privat bor jeg sammen 
med min mand og vores tre børn og hund.  
Jeg glæder mig rigtig meget til at lære jer alle, både børn, forældre og kollegaer at kende.  
Rigtig god påske.  
 
Med venlig hilsen Miglena 
 
 

Kære forældre i BH/1. klasse 
Vi har i den sidste uge op til påske været fuldtallige i klassen og det har været rigtig dejligt. 
Påsken står for døren og vi har i dag en lille påskefest i klassen. Efter påske er der igen tid for 
skole/hjem samtaler, jeg kontakter jer enkeltvis, så vi i fællesskab kan finde de tidspunkter, 
der passer jer bedst. I ønskes en god påske.  

Med venlig hilsen Helene 

 
Kære forældre i 2./3. klasse 
Ugen op til påske, har selvfølgelig stået i æggenes tegn. På trods af æg, både knuste og hele, 
meget maling og flotte farvekombinationer, har vi også fået tid til at regne med tommer, fod, 
alen og favne. Vi har hørt om kongelige dekreter, og sjællandske målenheder. Alt imens vi 
også har øvet vores optræden. Denne endte så med at foregå udendørs, med hele skolen som 
publikum. I kan være så stolte af ungerne – de var bare så gode.  
Jeg vil slutte af med at ønske alle en rigtig god påske.    
 
Med venlig hilsen Lone Yde Jensen 

 
 

Kære forældre i 4./5. klasse 
Denne uges højdepunkt var torsdag, hvor hele klassen var i skole. Vi gik en tur og fandt en 
god legeplads. Børnene boblede af gensynsglæde og der blev hyggesnakket på kryds og 
tværs. Et par stykker nåede også at køre med førerløs bus på hjemvejen. Vi ser frem til, at alle 
kan komme i skole efter påskeferien. Alle ønskes en rigtig god påskeferie. 

Kh Britta 

 

Kære forældre i 6./7. klasse 
Det var dejligt at gå en lang tur i naturen med klassen i denne uge. Klassen er meget roligere, 
når de alle er sammen. Jeg ser frem til efter ferien. Vi byder et nyt klassemedlem velkommen, 
Kathrine er en glad pige, der elsker at bage. Jeg håber at fortsætte vores udforskning af 
Aalborg efter påske også. Jeg sender et ny skema og ekstra information i løbet af ferien. 
Klassen mødes i skolen ugen efter påske (uge 14). 
Jeg sender kærlige påskeønsker til jer alle. 
 
Med venlig hilsen Viola 
 



Kære forældre i 8./9. klasse 
Tak for en dejlig hovedfagsperiode. Vi afsluttede vores forløb i går, da vi i dag er besøgt af 
Anders fra Trafiksikkerhed DK, der vil lære os online om ulykker ved hjælp af en reel sag. Jeg 
er begejstret for klassen at deltage i dette. 
Jeg ønsker jer alle en fantastisk påskeferie. 

Med venlig hilsen, Viola 
 
 

Kære forældre og elever i 8./9. klasse 
Så er vi kommet frem til påskeferien. Op til disse herlige dage har jeg fortalt klassen om, 
hvorfor vi fejrer påske – det er en god ide at vide, hvorfor vi fejrer noget med fridage, synes 
jeg. Klassen er nu færdig med biologi. I de næste arbejdsuger er der nogle huller efter 
perioder, der på grund af dette mærkelige år ikke er blevet gjort færdige. Vi begynder med 
historie efter ferien. I dag havde klassen sammen med Viola en trafik/færdselstime, som blev 
os tilbudt. I dag har klassen på grund af påsken og andet fri klokken 12:30. Det bliver lidt 
skemaændringer, og de bliver sendt til eleverne og jer, når vi kan overskue det i forhold til de 
nyeste retningslinjer. Så vil jeg gerne ønske alle en dejlig påske. 

Med venlig hilsen Hans Peter Rasmussen 

 

 


