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Herlig teateraften 

Den 1. november var der verdenspremiere på 

ikke færre end to hjemmeproducerede 

forestillinger. Det blev en rigtig god oplevelse 

krydret med streetfood og streetart i pausen. 

Tak til alle medvirkende både for, på og bag 

scenen og ”bag” gryderne.  

 

 

 

 

Forældre passer GUFS 

Den 8. og 9. november overtager forældre skole, SFO og også børnehaven, mens 

hele personalet er til Frie Skolers Fællesmøde i Ollerup.  

Udvalget bag, har tilrettelagt dagene og det bliver helt sikkert en spændende og god 

anderledes skoledag.  

Skulle der være nogle forældre, der har fået en fridag forærende, så kan man stadig 

nå at være med. Der er altid brug for et par ekstra hænder. Kontakt gerne en fra 

udvalget, hvis du gerne vil være med. (Malene Doktor – Magnus 8.kl. eller Jane 

Hjort – Cornelius 0.kl., Alberte og Emil 6.kl. – eller se udvalgslisten på Intra). 

Det plejer at være en dejlig dag og en enestående mulighed for at opleve gruppen af 

børn give sig i kast med diverse aktiviteter.  

Hele personalet ønsker børn og forældre en dejlig dag og siger tak for hjælpen. 
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Skolefotografering 

Bestyrelsen har fundet en ny skolefotograf og gruppebilleder tages torsdag den 15. 

november. Se mere om skolefoto på Intra, hvor man også kan se priser m.m. 

Vi sparer på varmen! 

Man kunne godt tro at vi de sidste par mandag har sparet på varmen og derfor 

slukket for fyret i weekenderne! Men det er ikke tilfældet. Det er vores fyr der driller 

og som har det med at gå ud, når ingen ser det! Heldigvis er der et par frivillige der 

har meldt sig til at tjekke fyret i weekenderne og sørger for at det bliver tændt, hvis 

det skulle være gået ud – så skolen og ikke mindst børnehaven kan holde varmen. 

Bestyrelsen er meget opmærksom på problemet og der arbejdes på en mere 

permanent afhjælpning af problemet. 

 

Parkering  

P-pladsen helt op mod skolen, er nu igen ledig og 

kan benyttes til parkering. Som tidligere er det 

primært til dem der skal aflevere i børnehaven der 

kan parkere der, men i løbet af dagen kan den 

bruges af alle. Vær stadig opmærksom på IKKE at 

holde midt ude på den store P-plads, så bussen kan 

komme forbi! Bussen holder hos os mellem 8.05 og 

8.10 ca. 

 

Vigtige datoer 

• 8. – 9. november: Forældre overtager GUFS fra torsdag kl. 12.00 og hele fredag. 

• 8. – 10. november: Frie Skolers Fællesmøde for hele personalet. 

• 29. og 30. november: Juledage på skolen – fredag med julefrokost for alle elever! 

• 7. dec. Idrætsdag for 7.-8. kl. + Aksefest i Mammen. Projektdag for 9. kl. 
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