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Året går på held og inden længe skriver vi 2016. Hvor bliver tiden af? Husk at nyde jeres
børn, deres beskidte bukser, huller i tøjet – for lige pludselig er de flyttet hjemmefra 
Juleafslutning på fredag
Sidste dag før ferien er på fredag. Vi går i kirke kl. 11.00 – og er der nogen af jer forældre
eller bedsteforældre, der kunne tænke sig at være med, er I velkomne til at møde op i
kirken. Vi går tilbage til skolen og slutter sidste skoledag i 2015 af med den sædvanlige ”Nu
er det jul igen, nu er det jul igen” rundt på hele skolen. Alle børn har fri kl. 13.15.
Første skoledag i 2016 er mandag den 4. januar.
Jule-høvdingeturnering torsdag
December er traditionernes tid. Således også den årlige jule-høvdingebold turnering for
yngste og ældste storeteam. Så bliver der gang i hallen. Alle har fri kl. 14.15.
Sæt kryds i kalenderen den 10. marts
Årets forårsfest er torsdag den 10. marts – så sæt allerede nu kryds i kalenderen. Og husk
at bedsteforældre og naboer er velkomne til generalprøven om formiddagen. Sædvanen
tro.
Temaet i år er Astrid Lindgren. Alle børn har fået læst ”Suser min lind – synger min nattegal”
og med udgangspunkt i den historie drages flere af Astrid Lindgrens universer og personer
ind: Pipi, Emil, børnene fra Bulderby, Brdr. Løvehjerte med flere. Undervisningen og
aktiviteter omkring emnet intensiveres allerede fra årets start. Som sædvanligt ved vi ikke
helt, hvor tingene lander - men vi ved, at børn og voksne bliver optagede og får tid til
fordybelse. Nøgleord som mod, styrke, liv, død, ensomhed, venskab, fantasi får fylde.
Ny pedel
Som er del af jer måske har hørt fra jeres børn, har vi sagt pænt farvel til vores allerbedste
pedel igennem de seneste 8 år, Flemming. Han valgte i en alder af godt 64 år at gå på
efterløn. Helt velfortjent.
Vi har ansat en ny. Højere, men lige så flink og dygtig til jobbet, er jeg sikker på. Han
hedder Sonny og bor lidt udenfor Skanderborg med sin familie. Tag godt imod ham.
Jeg vil ønske Jer alle en rigtig glædelig jul og godt nytår. Pas på jer selv og hinanden – i
juledagene og ikke mindst nytårsaften.
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