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December 

 

Hermed årets sidste opdatering.  

Skoleåret 2019 går nu mod hæld, og vi går en dejlig lang juleferie i møde.  

 

Vi startede december ud med en dejlig juleklippedag d. 2. december. Klasselærerne var 

sammen med deres klasser, og dagen blev brugt på at klippe årets nisse samt til at pynte 

klasseværelserne op.  

 

15. december var der juletræsfest i det ottekantede forsamlingshus. Der deltog børn fra 

både vuggestue, børnehave og skole. Vi havde en dejlig eftermiddag med julesange, 

lege, julemand og hygge. Vi var så heldige at Munkens bageri i Thisted sponserede kage 

og småkager til alle deltagere. Det satte vi stor pris på, og vi sender en stor tak til Lærke 

fra 1. klasses forældre. Juletræsfesten var godt besøgt, men der er stadig plads til flere 

deltagere, så jeg håber vi ses næste år. 

 

20. december brugte vi traditionen tro, på at gå i kirke fra morgenen af. Vi var af sted 

alle mand inkl. Børnehaven. Det var dejligt at få hilst på den nye præst som tiltrådte 

embedet d. 1. december. Hun holdt en god prædiken, og vi ser frem til et godt 

samarbejde.  

 

På elevfronten er der sket lidt nyt siden sidst. Thomas fra 9. klasse er stoppet, da vi ikke 

er det rigtige tilbud for ham længere. Vi ønsker ham god vind i sejlene og held og lykke 

inde på Dueholm skolen, hvor han skal gå frem over.  

 

Den 28. november havde vi åbent hus og indskrivning af nye elever til eventyrklassen. 

Vi havde en rigtig god eftermiddag, hvor alle kæmperne fra børnehaven var på besøg i 

både skole og SFO. Vi fik også besøg af flere nye ansigter, som var interesserede i vores 

skole.  

 

Vi starter mandag d. 6. januar i det nye år. Der er vedhæftet nye skoleskemaer, og 

hjemmesiden vil blive opdateret i løbet af ferien. I kan allerede nu se den nye madplan 

fra Galtrup.  Umiddelbart efter skolestart, så står den på teater for 6. – 8. klasse. Det 

bliver spændende at se, hvad de finder på.  

 

Glædelig jul og godt nytår  
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