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Nyt fra Skolen
Oktober
Så er det blevet efterår, og jeg håber, at de af jer som har holdt efterårsferie har nydt det. Inden
efterårsferien blev der afholdt skolernes motionsdag. Selvom vejret ikke var på vores side, så var
børnene top motiverede, og der blev tilbagelagt adskillige kilometer på både cykel og gåben. Vi havde
besøg af kæmperne fra børnehaven, som løb sammen med bh-klassen. Det klarede de super godt.
Vi skal desværre sige farvel til 2 elever. Det drejer sig om Lise fra 7. klasse, som skal gå på Lødderup
friskole, og Arthur fra børnehaveklassen, som flytter med familien til Hjallerup. De vil begge blive
savnet, og vi har været glade for at have dem og deres familier tilknyttet vores skole. Arthur fik en
afskedsgave fra Mette, som styrer skolens bibliotek. Det viste sig, at Arthur havde lånt en bog om
gravkøer, og det var faktisk det eneste udlån af netop denne bog, som er blevet foretaget gennem de
sidste mange år. Derfor gav Mette ham bogen med, så han kan mindes os, næste gang han kigger
på gravkøer.
November
November byder på en del forskellige ting på skolen. Den 6. november tager de store elever 6. – 9.
kl) ind og besøger gymnasiet, hvor de skal til koncert. Nu, hvor de alligevel er i storbyen, så påtænker
lærerne at tage de unge mennesker med på biblioteket efterfølgende. Den 7. november får
udskolingen besøg af elever fra gymnasiets teater/musiklinje, som vil opføre et lille teaterstykke her
på skolen.
Skolen har indledt et samarbejde med Peter Appel, som blandt andet er naturvejleder ved Naturklub
Mors. Peter har bred erfaring med at arbejde både med naturen, mennesker, kommunikation og
samarbejde. Han vil være at finde på skolen én dag om ugen løbende det næste stykke tid, hvor han
er sammen med Klaus og 5. klasse. Det er også meningen at de øvrige klasser skal stifte bekendtskab
med Peter på et tidspunkt.
Skole-hjem-samtaler
November er også måneden, hvor der afholdes skole-hjem-samtaler. Der er hjemmebesøg for
børnehaveklassen og 1. klasse og samtaler på skolen for de øvrige elevers vedkommende.
Information omkring hjemmebesøgene kommer senere.
I finder tilmeldingssedlen vedhæftet denne mail. Den bedes I udfylde og returnere senest tirsdag
d. 5. november til e-mail: lanther@ojf.dk
Juletræsfest
Søndag d. 15. december afholdes der juletræsfest. Det ottekantede forsamlingshus er bestilt. Vi
kunne godt bruge nogle, som kunne have lyst til at hjælpe til med planlægningen af dagen osv. Hvis
man har lyst til at give en hånd med, så kan man kontakte Stefan: stefan.siegler@web.de
Kalender
På vores hjemmeside kan I nu finde en kalender. Den bliver løbende opdateret af både Lanther og
jeg, så nye arrangementer også bliver ført ind i kalenderen. I forhold til tidspunkter/klokkeslæt i
kalenderen, så kan de godt afvige lidt, idet flere af arrangementerne ude i fremtiden ikke er planlagt
færdigt, endnu.
Link til kalenderen: https://ojf.dk/om-skolen/arrangementer.html
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