₪₪₪

Tusind tak til jer alle sammen for en meget dejlig basardag. Det er som lærer og personale altid en stor
opgave at få det hele til at gå op i en højere enhed til selve basardagen. Og derfor er man ekstra glad, når
forældre træder til og varetager deres del af opgaverne, tak for det.

Vi har endnu ikke overblik over indtjeningen i forbindelse med basaren; og overskydende småting,
koglenisser, små tasker, lys, kage-hjerter, body scrub, mm. Står alt sammen til salg den kommende uge i
salen. Her er alle velkommen til at kikke forbi og betale i form af MobilPay på mob: 4053 4059
Bh kollegiet og basargruppen

Fredag d. 1. december holder Frejaskolen adventsspiral.
Klasserne deles i overetagen og underetagen og skiftes til at
være i salen. Her er vi samlet i mørke omkring en stor
granspiral, som ligger på gulvet med et enkelt stort lys i
midten. Med musikledsagelse går hver elev eller hver klassen
ind i spiralens midte, tænder deres eget lille lys i mørket og
sætter dette i spiralen på vejen ud igen. Det er en fin og
højtidelig oplevelse, som indleder julemåneden i skolen.
Skoledagen slutter kl. 13:15.

I december måned tilstræber vi i skolen at have rolige og almindelige skoledage, da erfaringen viser at
mange børn har julekalendere, julearrangementer i familien og i foreninger, mv., som for nogen, særligt de
mindste kan være virkelig trættende. Derfor er der ikke brug for, at skolen også er anderledes. Dog har
nogle klasser nissevenner – dvs. en hemmelig ven, som minimum tre gange lægger små søde pakker,
hilsner eller en enkelt drille-ting i løbet af skoledagen. Nogle klasser har pakkekalender, hvor alle bidrager
med en lille gave til fællesskabet.

Klasserne på første sal har et enkelt fælles arrangement:

Torsdag d. 30.11. tager vi sammen til Andelslandsbyen Nyvang i Holbæk, for at få indblik i ”Jul i gamle dage”
samt at besøge Nyvangs meget hyggelige julemarked. Vi tager fra skolen kl. 8:55 og er tilbage kl. 14.00.

Onsdag d. 20. december er sidste skoledag, her plejer vi at
have et mægtigt ”Nisse-banko” og risengrød i salen. Men i år
er det opdelt således at 1. - 3. kl. holder deres julehygge
sammen. Og 4. - 8. kl. holder deres julehygge sammen. I
overetagen spiser vi morgenmad i fællesrummet, hvor alle
tager noget med, samt ”Nisse-banko”, hvor alle har taget en
lille gave med. Vi afslutter med risengrød til alle, synger julen
ind og ønsker hinanden glædelig jul. Skoledagen slutter kl.
13:15.
I underetagen samles vi og bager julesmåkager. Alle bedes
medbringe forklæde, udstikker-forme og kageruller Vi synger
og ønsker hinanden glædelig jul. Skoledagen slutter til
almindelig tid.

Første dag i juleferien er torsdag d. 21. december. Skolen starter igen torsdag d. 4. januar 2018.

Mandag d. 8. januar holder vi helligtrekongers-fest. Dette er afslutningen på julehøjtiden, hvor de tre
konger drager ud i verden for at berette om underet, de har bevidnet. Vi mødes i salen og hører en
helligtrekongers-fortælling, får en småkage og fortæller hinanden om, hvad vi har lavet i juleferien. Skolen
slutter kl. 13:15.

SFO’en har åbent efter behov 21. – 22. december. Åbner igen onsdag d. 3. januar 2018.
Skriv jer på sedlen i SFO.

Vi, kollegiet og SFO-personale, håber alle får en dejlige ferie med fred og ro, og ønsker rigtig glædelig jul
samt godt nytår.
De bedste hilsner fra kollegiet og SFO

