U G E B R E V E T
F R I S K O L E N I L E M M I N G U G E 4 9
___________________________________________________________

Kære børn og forældre!

Lemming d. 4. december 2020

Denne fine adventssalme er skrevet i 2015 og kan høres på:
https://www.folkekirken.dk/aktuelt/video/videoer/aftensalmen-holdhabet-op-6

Hold håbet op
Hold håbet op, og hold det udstrakt foran mig.
Her er en fremtid, her er liv, han er på vej.
Se, snefnug ligner noder i en symfoni,
Jeg ser på himlen over dét, jeg lever i.

Hold håbet op….
En julerose er en smuk, men ydmyg blomst,
Jeg tænker på et ord, det er: Tilstedekomst.
En glød i mørket, og jeg mærker glæden ved, han er
på vej, det er et lys af evighed.

Hold håbet op.
Stjernen viser vej.
Hold håbet op.
Mørket skjuler sig.
Hold håbet op.
Hold det foran mig.
Vi venter midt i verset i en adventssang,
En stilhed efter stemmerne, der var engang.
Den hænger tungt i luften her som efter storm, urolig
sitren førend verden får sin form.

Hold håbet op.
Stjernen viser vej.
Hold håbet op.
Mørket skjuler sig.
Hold håbet op.
Hold det foran mig.
Tekst: Marianne Søgaard
Sangskriver: Dy Plambeck
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Storegruppen laver juletræer… eller pyramider –
som samarbejdsøvelse i idræt!

Ugen der gik:
En almindelig, dejlig uge. Det er skønt at komme om morgenen til en julepyntet skole og et flot
juletræ udenfor med lys på – TAK for det 
Ugen der kommer:
Vi nyder, at det er december, tænder adventskransen hver morgen i salen, og børnene får en pakke
fra den fælles pakkekalender. Derudover bliver det en almindelig uge, den sidste i dette skoleår, da
ugen efter er vores ”juleuge”.
Morgensang:
Stine har åbnet den daglige digitale julekalender, hvor vi har set forskellige julesange og klip på
storskærm.
Kommunikationsvej:
Personalegruppen påbegynder arbejdet med at få talt igennem og nedskrevet skolens
kommunikationsvej mellem skole og hjem. Udkastet skal derefter drøftes med bestyrelsen. Det er
en længere proces, men vi tager hul på det, og vi giver jer forældre besked, når vi er i mål med det.
Børnehaveklassen og Lillegruppen:
Børnene SKAL have en form for overtræksbukser med i skole. Der er mudder overalt, det regner
ind imellem og blæser – og børnene er ude uanset vejret! Termobukser, flyverdragt, regnbukser
eller en anden form overtræksbukser….
Storegruppen:
Storegruppen har alle fået deres skemaer fra elevsamtalerne med hjem i deres grønne mappe i
tasken i dag fredag. Det er jer voksne, der skal åbne kuverten (børnene må selvfølgelig gerne læse
det), og det vil være fint at afsætte tid til at få snakket hjemme om, hvad der står. Vi har skrevet det
vigtigste af det ned, som vi har snakket med børnene om. Hvis I har behov for uddybning, så skriv
gerne en mail til mig dortemadsen8600@gmail.com
Hilsen Dorte
PS: I juleugen i uge 51 har storegruppen fri kl. 13.45 om mandagen!!
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Mellemgruppen:
De har evalueringsarkene med hjem fredag.
Madkundskab i Ældstegruppen i uge 51:
4 dage i juleugen mandag til torsdag (9.00-13.00)
Eleverne skal møde på værkeriet kl. 9.00 og har fri fra værkeriet kl. 13.00.
Det er Niklas og Erling, der underviser. Ved fravær eller andet kontaktes Erling på Tlf. 20223994
gerne SMS.
Da det er et prøvefag for 8. klasse til sommer er det et meget intensivt forløb, derfor er det meget
vigtigt, de kommer.
Det er en god ide at have madpakke med.
Fødselsdage:
Nissen havde været på spil i sidste uge… Der stod i ugebrevet, at Lea havde
fødselsdag d. 3/12, men det var Rachel – et STORT tillykke Rachel
Oscar Alstrup 5. december
Manfred Klint 9. december
Emilie Grimstrup Kjeldsen 11. december
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Deadline til ugebrevet:
Hvis man gerne vil have et skriv i ugebrevet, skal det sendes til Friskolens mail senest torsdag kl.
20.00

Kalender:
18. december:
04. januar:
09. august:

Sidste skoledag slutter kl. 12.00
Første skoledag efter juleferien (læsedag for hele skolen – hver for sig)
Første skoledag i det nye skoleår

Læsedag første skoledag efter juleferien:
Børnene må medbringe egen tablet / computer og læse i skolens bøger; men de må ikke denne gang
medbringe bamser og tæpper og puder eller egne læsebøger (ifht covid19)
Kontakt til skolen (sms, mails opkald):
Lærerne kan kontaktes hverdage fra kl. 7.00-17.00. (Ikke i weekenden!)
(Dette gælder ikke skolens mail (friskolenilemming@gmail.com) – den kan man skrive til på alle
tidspunkter)
Kontakt til SFO’en:
Alle meddelelser, der er dedikeret SFO’en skal sendes, skrives ringes direkte til SFO’en: 4014 3298
Kontakt til Friskolen: friskolenilemming@gmail.com / 8685 9333
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Udvalgsarbejdet i dette skoleår:
Det har været og er fortsat et underligt år pga. covid-19 og det har bevirket at mange arrangementer
på skolen er blevet aflyst, og derfor har nogle udvalg ikke har haft noget at lave i årets løb og fortsat
ikke har det, da både julemarked og drama er aflyst.
Det har endelig lykkedes os at få lavet en tilbygning til skolen, og det har affødt en lang liste af
opgaver til byggeudvalget og legeplads- og vedligeholdsudvalget og de har i disse udvalg knoklet.
Der er stadig mange opgaver at tage fat på, og derfor har vi i bestyrelsen besluttet, at de udvalg,
som ikke har haft/har opgaver i dette skoleår, skal hjælpe til med at få lavet nogle af de mange
opgaver i de ovennævnte udvalg.
De to udvalg som ikke har haft de vanlige opgaver er:
Lejrskole og arrangement udvalg
Scene drama og tombola udvalg
Derfor vil der blive rettet henvendelse til jer af enten Jesper Pedersen eller Torben Vester, som vil
informere jer om de opgaver I kan være behjælpelige med at få udarbejdet.
Med venlig hilsen Bestyrelsen

Rengøring:
Har I spørgsmål til rengøringsplanen samt de nye områder og procedurer kan I skrive til
maria.fredberg@hotmail.com
De bedste hilsner fra rengøringsudvalget: Mai-Britt, Glennie og Maria
Plan for vinterhovedrengøring:
Se uge 48:
https://www.friskolenilemming.dk/uf/70000_79999/72002/45deabbf126ea0800ccee4a3187b4400.p
df
Rigtig god weekend 
Hilsen Dorte
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SFO
VIGTIGT! Rettelse til månedens aktivitetsplan: Banko er flyttet fra fredag 18/12 til torsdag
17/12.
Vi har fået alle tilbagemeldingerne til juledagene, tak for det  Der er børn i SFO (dem som er
tilmeldte) mandag og tirsdag fra 7.00 til 16.30, og de vil i løbet af dagen komme til at være sammen
med Astrid og Britta og en vikar. Der bliver ikke pasning af SFO-børn i børnehaven, da vi i begge
huse har fået planen til at gå op uden sampasning. Onsdag d. 23/12 er SFO lukket, da der ikke var
nok børn (3) til at holde åben.
Vi er i fuld gang med julegaver, og rigtig mange børn får lavet nogle fine sager. Andre har ikke så
stor interesse i det, og det er frivilligt, men vi håber, at alle børn hopper med i løbet af de næste par
uger. Vi er jo stadig ramte af en hel masse restriktioner i forhold til Corona, men vi har fået hjælp til
rengøring af legetøj. Hver mandag og tirsdag vasker vores søde rengøringspige Cecilie det legetøj,
som vi ikke har nået i løbet af ugen, og det er bare en kæmpe hjælp for os.
Vi slutter en herlig uge med jeres søde børn af med risengrød sammen med frugt fredag.
Hilsen SFO
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