
  

Ørding Friskole –december 2017 

Kære forældre 

Hermed nyttige informationer omkring skolen i december måned.  

Pakkegaver i klasserne: Det er så hyggeligt med de små pakkegaver i klasserne, så derfor hvis man 

ønsker at være med, bedes man medbringe en lille gave til 20 kroner, der kan gå til både pige & dreng. 

Afleveres på lærerværelset inden d. 1. december.  

Juleklippedag på skolen er fredag den 1. december fra 7.30-13.15 for alle børn. Der skal klippes, 

synges og hygges. Storeklassen kommer rundt med 3 æbleskiver til alle. På et tidspunkt skal der ryddes 

op og hænges op. Her går de voksne i gang samt storeklassen. Resten julehygger m. film/fællesstund. 

Det er så hyggeligt, når skolen er julepyntet. En tradition er vakt; igen i år giver Jasmin de to juletræer til 

skolen og SFO. Tak for det. På dagen laves også julekrukker m. lys, der skal bruges som pynt – både til 

adventshyggen i forsamlingshuset samt til bedsteforældredag på skolen. Ligeledes laves kalenderlys til 

klasserne. 

Vigtigt: Alle forældre/bedsteforældre/naboer osv. er på juleklippedag meget velkomne!!!!!!! 

Adventshygge i Ørding Kirke kl. 14.00 søndag d.3. december m. Lucia og efterfølgende kaffe og sang 

i Ørding Forsamlingshus. Alle piger er indbudte til at være med i optoget. Der øves på skolen, når muligt. 

4.-5. klasses madhold laver julekonfekt til dagen. Guf! Vi håber at se super mange af Ørding Friskoles 

elever & forældre.  

Bedsteforældredag/besøgsdag er fredag 8. december fra 10-00-11.30.Et par timer vi alle ser frem til. 

Vi har luciaoptog, julesange og hygge. Fantastisk stemning. Storeklassen hjælper til med serveringen og 

oprydningen. De får som tak et pølsehorn og en pizzasnegl efter oprydningen og har så fri. 0.-5. klasse 

møder 7.30-11.30 og skal denne dag selv medbringe frokost, da der ingen salg er af pizzasnegle. 

Frokosten nydes i UdeSFOén, da skoledagen slutter 11.30. 6.-7. klasse bliver og rydder op sammen 

med vi voksne inden, de også får fri. Husk at invitere alle, I tænker, kunne have lyst. Der er plads! 

Blokdage i december vil blandt andet omhandle kreative hemmeligheder…… 

Sidste skoledag d. 20. december: Her møder vi alle fra 7.30-11.30, hvorefter juleferien  

Står for døren. Denne dag indeholder fællesstund, kirkegang og hygge på klasserne. Alle børn må 

denne dag medbringe godter for ca. 20 kroner til julehyggen på klasserne. 

Vi mødes atter til første skoledag efter ferien torsdag d. 4. januar kl. 7.30.  

 

 

Til slut de bedste julehilsner og ønsket om et godt nytår fra alle voksne på Ørding Friskole 
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