
            
 

****************************************************************************************************************************** 

 
 
 

Løbet afholdes i år i området i Rønne Plantage v. Lufthavnen 
Husk denne dag at medbringe praktisk tøj og fodtøj.  

Tænk især på, at der kan være fugtigt i skovbunden de første par 
timer. 

 
Vi starter dagen med fælles morgensang. 

Skolens bus og hyrede busser kører elever til og fra start- og 
målområdet.  

 

Alle forventes at være færdige inden kl. 12.00. 
 

MEGET VIGTIGT vedrørende hjemtransport!!!! 
 
 
 
 

Efter løbet må alle i 7. - 9. kl. tage hjem, som de nu måtte finde ud 
af  det.  
De må også godt tage mindre søskende med, men så SKAL 
skolen være informeret om det på forhånd. 
Øvrige elever i 0. - 6. kl. skal blive på skolen til almindelig 
busafgang med de sædvanlige busser, med mindre, at I forældre 
har givet besked til skolen om, at de bliver hentet. 
Både børnene og skolen skal altså være informeret! 
 
Vi sørger for, at der er tilsyn med de elever, der venter på skolen. 
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                                  Oktober 
 

Tir. d. 2.  Forældremøde 9. kl.  
 

Uge 41 – man. d. 8. - tors. d. 11. 
  Emneuge 0. - 8. kl. 
  Terminsprøver 9. kl. 
 
Fr. d 12.  Orienteringsløb for alle 
 

Uge 42 

 
Tors. d. 25.  9. kl. til ’Dans og udtryk’ 
 

Fr. d. 26.  Valgfagsmodul I for 7.- 9. kl. slutter 
 

Tir. d. 30.   Skolehjemsamtaler I 

                                  November 

 
Tors. d. 1.  Skolehjemsamtaler II 
 

Man. d. 5.  Skolehjemsamtaler III 
 

Ons. d. 7.  Skolehjemsamtaler IV 
 
  8. kl. deltager i SKILLS 
 

Orienteringsløb fredag d. 12. oktober 



            
 

****************************************************************************************************************************** 

 
 
 
 

  sendes direkte på mail sammen med dette nyhedsbrev og findes 
på nu også på skolens hjemmeside

 
*** 

 
 
 

Formand: Julie Madsen 9. kl. 
Næstformand: Anton Møller Pedersen 4. kl. 

Sekretær: Victoria Bräuner 8. kl. 
Bertil Kronborg 5. kl. 
Samuel Holm 6. kl. 

Noah Pedersen 7. kl. 
 

*** 
 
 

af alle klasser og elever. 
*** 

 

I ugen før efterårsferien holder vi mandag til torsdag emneuge. 
Klasserne arbejder i de tre afdelinger indskoling, mellemtrin og 
udskoling med naturfaglige emner. 

Alle dage slutter vi kl. 12 
*** 

 
 

 

9. kl. har dog ikke emneuge, men derimod skriftlige terminsprøver. 
Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag 

Dansk, skr. fr. Matematik Engelsk Dansk retskr. 
+ læsning 

   Geografi 
 
 
 

Billedkunst, boldspil - inde, madkundskab, lektiecafé. 
  
 
 
 

 
*** 

 
 

Alle elever i 4. kl. har nu fået deres egen bibel. 
 

 

Emneuge 

En opdateret udgave af  

Skolekalender 2018-19 

Elevråd 2018-19 
Valgfag 7. – 9. kl. modul 2 

Terminsprøver 

Bibeluddeling 

Fotografering d. 2. oktober  


