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Julevolley 4.-9. klasse 

Mikael B - fri 

Juleafslutning kl. 8.00 – 12.30 
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Vi udsender årets sidste fradagsbrev i 2017 på 

tirsdag den 19. december. 

 



 

Lucia  

Tak til vores piger og kvinder i indskolingen for et fantastisk flot 

Lucia-arrangement – det kan vist ikke gøres meget bedre.  

Se alle billederne på skolens hjemmeside. 

 

Mandag + tirsdag (uge 51) 

Mandag er ”volley-dag” her vil 4. -9.klasse deltage i vores traditionsrige jule-

volleyturnering, hvor eleverne er inddelt i hold på tværs af klassetrin – vi spiller i Baunen 

– indskolings børn har aktiviteter/værksteder og mulighed for at heppe som tilskuere til 

volleyturneringen – afslutningsvis spiller vinderholdet blandt eleverne mod et meget 

seriøst og udvalgt voksen-hold  -skoledagen er fra 8.05-13.00 for alle – SFO-børn går 

herefter i SFO. 

Tirsdag holder vi juleafslutning -  dagen er en dag fra kl. 8.05 - 12.15 - se program 

nedenfor.  

I år er det valgmenighedspræst Janne Sulkjær der i Korskirken vil forestå vores 

julesammenkomst i kirken, hvor vi synger og får lidt ord med på vejen om, hvorfor vi 

egentlig holder jul.  

Derefter vil vi, når vi er kommet tilbage til skolen, danse om juletræet ude på 

asfaltbanen – her er lidt bedre plads – til at gi den gas. Dagen indbefatter derfor en 

hyggelig gåtur fra skolen til Vallekilde og retur og udendørs dans om juletræet – så tag 

praktisk tøj på.  

Kl. 12.00 mødes alle i Baunen til sang og en fortælling inden vi alle ønsker hinanden god 

jul. 

Hvis nogen forældre har mulighed og lyst er I meget velkomne til at komme og være med 

til dagen. 

Program for den 19. december (juleafslutning) 

 Kl. 8.10 Morgensang 

 Kl. ?? Vi er kort i klasserne 

 Kl. 9.00 Afgang til Vallekilde 

 Kl. 9.30 Jul i Korskirken v. Janne Sulkjær 

 Kl. 10.00 Retur til skolen 

 Kl. 10.30 Dans om juletræ udendørs på asfalt- banen.  

 Kl. 10.45 Hygge i klasserne + spisning + pause 

 Kl. 12.00 Sange + fortælling i Baunen og god jul 

 Kl. 12.15 Fri – SFO  



 

 

♪  Bar’ det altså snart var jul….  - ♪ 

Tiden går – klokken slår … og NU kan vi altså snart ikke vente 

mere. 😊 

 

Sidste julehilsen her fra SFO’en. Vi har i ugens løb ENDELIG 

fået sneen at se – så julestemningen breder sig i sandhed.  

Vi kan mærke julemylderet i hver en krog og vi har hygget til den helt store 

guldmedalje. 

 

HUSK forældrekaffe (og LEGETØJSDAG) i dag d. 15. december. Der vil 

være mulighed for at købe bolsjer, som 3. klasse har lavet og der vil blive 

serveret lækre æbleskiver til alle.  

 

 
 

  

Til de børn, som er tilmeldt JULE-SFO: 

Vi tager på tur til Asnæs Bibliotek på torsdag den 21. december.  

Derfor er det vigtigt alle børnene bliver afleveret senest kl. 9.00 og 

afhentet efter 15.00😊  

Vi glæder os til et par hyggelige dage med masser af julestemning. 

 

Vi vender stærkt tilbage tirsdag den 2. januar.  

Tak for et dejligt år! 

Rigtig glædelig jul og godt nytår til alle.  
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