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Maj 

 

Hej med jer 

Kom, maj, du søde milde. Maj måned blev måneden, hvor vi kunne byde de store børn velkommen 

tilbage i skole. Det vil sige, at alle børnene nu er tilbage i skolen, og det er vi rigtig glade for. 

 

I forbindelse med at de store skulle starte igen, så blev der rokeret lidt på, hvilke indgange børnene 

skulle bruge, men det har børnene haft fint styr på. I forbindelse med at alle børnene nu er i skole, 

har vi lånt en toiletvogn, som står opstillet ude i gården, dermed er vi knapt så mange mennesker pr. 

toilet. Vognen har vi lånt af Morsø Moto Cross Klub, og vi er glade for, at de kunne hjælpe os, da det 

var meget svært at skaffe en toiletvogn i disse tider.  

 

Retningslinjerne for institutionerne blev lempet meget ved genåbningen, og særligt afstandskravene 

er der blevet slækket på. Vi forsøger stadig at opdele børnene, således de har pauser forskudt, og kun 

er sammen med deres klasse i pausen. Der er stadig et stykke vej, før vi kan sige, at vi er tilbage ved 

det ”normale”, og undervisningen kaldes stadig for ”nød” undervisning. Vi er dog godt på vej, og det 

virker til, at børnene efterhånden er blevet vant til den lidt anderledes hverdag.  

   

                                
 

Maj måned har budt på dejligt vejr, og flere klasser har tilbragt timer udendørs. Steen har været på 

vandretur til Gullerup sammen med 6. – 7. klasse. I denne uge har Allan arrangeret forskellige 

udendørsdage for 8. klasse, hvor de blandt andet skal ud at spille golf. Vi har også stadig besøg af 

Peter Appel fra tid til anden, og på torsdag tager Klaus og ham 5. klasse med til Legind, hvor de skal 

cykle i skoven.  
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Generalforsamling  

I skulle gerne have modtaget information omkring generalforsamling d. 18. juni. Vi regner med at 

kunne gennemføre generalforsamlingen, men det bliver i et noget anderledes format end den plejer.  

Der kommer mere information samt tilmeldingsseddel senere.   

 

Dimissionsfest 

Selvom 9. klasse ikke har været til afgangsprøver, så dimitterer de stadig, og vi skal have sagt pænt 

farvel og god vind i sejlene på deres videre færd. Vi afholder derfor stadig dimissionsfest d. 25. juni. 

Der kommer en invitation med yderlig information til alle forældre senere.  

 

 

 

 

Mvh Simon  
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