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   Fra skolens kalender i oktober 

 
Uge 40  9. kl. skolerejse Berlin 

Tirsdag 5. 4. kl. idrætsdag 

Fredag 8. Reception for ny ledelse. 15-17  

Uge 41 Emneuge:  Udeskole 1.-7. kl. 

 8. kl. Erhvervspraktik 

Fredag 15. O-løb for alle – minus 8. kl. 

Uge 42             Efterårsferie  

Torsdag 28. 9. kl. idrætsdag: Dans og udtryk 

Tirs. 2 nov. Forældredag  

3. nov.   Fagdag 2 – 07.55-12.15 

 

Cykelsponsorløb: 

Vi havde en dejlig dag med cykelsponsorløb 
fredag d. 10. september. Det var dejligt at mærke 
den store opbakning fra forældre og bedste- 
forældre samt fra eleverne som trampede flittigt i 
pedalerne. Der er indsamlet tæt på 200.000 i 
skrivende stund. Det er vi utrolig taknemmelige 
for. Enkelte mangler stadig at lidt, kig gerne i 
kuverten. 

Stor tak også til vores sponsorer. 

  Legeplads: 

I forhold til legepladsen er der et firma i gang med 
at tegne et udkast til den. Herudover har teknisk 
service også planer med løbehjulsbanen i 
efterårsferien.  Der er også bestilt en flytbar 
boldbane inden sommerferien, den er der 
desværre leveringsvanskeligheder i forhold til. 

Der vil komme opfølgninger udviklingen omkring 
legepladsen løbende.  

 

   Idræt:   

Hvis en elev er skadet, bliver eleven til 
undervisningen og overværer denne. 

 

Reception:  

Fredag d. 8. oktober mellem 15.00 og 17.00 - er 
der reception for Davidskolens nye ledelse i 
skolens samlingssal. Vi glæder os til at se jer! 

  Om fotografering: 

Der vil blive om fotografering og foto af 9. klasse 
mandag den 8. november. 

 

Elevsamtaler: 

Der er elevsamtale med klasselærer på fagdag 2 

Fagdag 2: 3. november. 0755 – 12.15 
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Naturvidenskabsfestival 

I disse dage deltager flere klasser i den årlige 

Naturvidenskabsfestival. 1. klasse var af sted i 

sidste uge:  

 
 

Eleverne var, som det fremgår af billedet meget 

engagerede i at lære om jagt osv… 4. kl. lærte om 

det magiske Bornholm på Middelaldercenteret. 

 

 

Glemte sager:  

Frem mod efterårsferien lægges af glemte sager 

lagt frem i aulaen ved den store samlingssal fra 

d. 11.10. og frem til efterårsferien. Kig ind på 

skolen for at se, om noget kan genkendes. Der 

er på alle skoledage åbent til kl. 16. 

www.davidskolen.dk - kontor@davidskolen.dk 

Mød til tiden: 

Vi oplever for tiden, at nogle 

elever kommer for sent om 

morgenen. Skoledagen begynder 

kl. 07.55. De fleste dage med 

morgensang i samlingssalen. 

(Festen bliver naturligvis tilrettelagt i henhold til 

gældende corona-restriktioner) 

http://www.davidskolen.dk/
mailto:kontor@davidskolen.dk

