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Uge Nyt fra Kontoret 

 

Hvor er det dejligt at kunne mødes på tværs af klasser igen. I dag 

havde vi samling for alle pånær 9.kl. der jo er i Skagen. Alle nød at 

vi kunne sidde i solen og synge fællessange og fødselsdagssange 

igen, det er noget vi virkelig har savnet. 

Ugen der gik startede med dansk eksamen i 9. kl. og i onsdags 

blev deres sidste skoledag fejret som i gode gamle dage før 

corona med karamelkast, udklædning og fælles afslutning i 

skolegården med konkurrencer som lærerne vist tabte… Nu er de 

så i Skagen indtil mandag, og så er der dimission på torsdag. De 

gør det nu godt!   

I disse gode varme dage, er der flere aktiviteter som kan køle lidt 

ned. I dag skal 2/3 klasse have hjemmelavet is og vandkamp. Det 

skal nok blive godt og sjovt! 

I går var det udeskole holdet der fik is på savværksgrunden! I kan 

se alle billederne på Facebook! 

 

 

Vi nærmer os sidste uge før ferien, men der er stadigvæk mange ting der skal nås inden ferien: 

 

 

 

Ekstraordinær generalforsamling: 

På mandag kl. 19 er der ekstraordinær generalforsamling, hvor den 

nye skoleleder tages i ed. Så kom og mød den kommende skoleleder 

Susanne. Fremover skal hun være leder og Anni skal være 

viceskoleleder. 

 

 

 

 



Dimission: 

På torsdag er der dimission for 9. kl. og deres forældre i gymnastiksalen.  

 

 

Sommerafslutning på fredag d. 25. juni:  

Alle møder kl. 9, og SFO har åbent indtil da. Den 

grønne bus kører en time senere og elever fra Grenå 

opfordres til fælles kørsel denne dag. 

Kl. 9 – 10:30 er der afslutning klasserne. 

Kl. 11 – 12 er der fælles afslutning på plænen med 

indslag og sange. Vi skal sige farvel til nogle 

kammerater samt Gydda og Kim. 

Kl. 12 åbner SFO. 

Kl. 13 – 14:30 er der afskedsreception for Gydda og Kim, hvor alle er velkomne til at kigge forbi i 

skolekøkkenet. 

 

 

SFO: 

Vi har åbent i ferien i uge 26 og 27 og igen i uge 31 og frem. 

Husk at vi har lukket i uge 28. 29 og 30, hvis der er problemer i disse uger kan der laves 

forudgående særaftaler med Kim. 

 

Første skoledag: 

Efter ferien mødes alle onsdag d. 11. august kl. 17 på plænen ved storegruppen.  

 



 

God uge til jer alle! 

 

 


