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November 2017 

November: 

02. Åben Skole kl. 14-17 

06.-10. Læseuge 1 

06.-09. 8.+ 9. kl. terminsprøver 

07. 7. kl. skole-hjemsamtaler 

09. 3. kl. klassefest 

10. 9. kl. terminsprøver 

13.-17. Læseuge 2 

16. Indskrivningssamtaler for ny 0. kl. 

20. 5. kl. musikdag 

21. Fordybelsesdag 3 

 2. kl. skole-hjemsamtaler (ny dato) 

23. 8. kl. skole-hjemsamtaler 

30. 9. kl. skole-hjemsamtaler 

 

December: 

01. Morgenkaffe i Oasen kl. 6.30-8.00 

04. Bestyrelsesmøde 

13. Julefest 

15. Fordybelsesdag 4 

20. Juleafslutning 

21.-03. Juleferie 

 

Åben Skole d. 2. no-

vember fra 14.00 til 

17.00 

Husk at opfordre fami-

lie, venner og bekend-

te med interesse for 

skolen til at møde op 

til Åben Skole! 

 

Reflekser, cykelve-

ste og cykelhjelme 

Sommertiden er slut, 

og vi har taget hul på 

årets mørke måneder. 

   En lille snes af sko-

lens elever cykler hver 

dag til og/eller fra sko-

le, og det ligger os 

meget på sinde, at 

sikkerheden er i top på 

turen til og fra skole. 

   En del elever går til 

og fra skole hver dag,  

 

 

og også for dem bør sikkerheden være i orden. 

   Derfor vil jeg som altid opfordre til, at I foræl-

dre hjælper jeres børn med at huske reflekser, 

cykelveste og cykelhjelme. Jeg gør det med bil-

ledet af hele vores 8. kl., som i august var på 

fælles cykelrundtur til alle hjem med deres lære-

re. På turen var alle naturligvis iklædt både cy-

kelveste og cykelhjelme, og så blev de minsand-

ten standset af politiet, som blot ville rose elever 

og lærere for det gode eksempel, og efterfølgen-

de blev dette billede delt af Rådet for Sikker Tra-

fik som en del af deres kampagne for brug af 

cykelveste og cykelhjelme – kaldet Nederen 

Forældre. Lad det være sejt at være nederen! 

 

 

Med venlig hilsen fra 

Niels Christian 
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