Efteråret 2014
11. august kl. 9-12
13. august kl. 17-19.30

1. skoledag ☺
Forældremøde m. fællesspisning
Alle medbringer madkurv, service, bestik mm.
Mødehold 2 står for bordopstilling og kaffebrygning.

17. august kl. 9.30

Familieudflugt til Skarregaard, Mors
Tilmelding senest torsdag d. 14. (mht. bus) Medbring madkurv.

20. september kl. 10.00

Arbejdslørdag
Vi har en masse projekter ude såvel som inde☺
Husk madkurv!

4. oktober kl. 19.00

Høstfest
Årets brag af en fest, hvor forældre og støttekreds byder nye
forældre velkommen, og hvor man efter gammel skik kan feste til
den lyse morgen. (NB! Uden børn..)
Alle medbringer en ret til den store lækre fællesbuffet.
(Mødehold 3 står for oprydning dagen efter…)

10. oktober kl. 8-14

Skolernes motionsløb – alle er velkomne til at deltage –
uanset kondital☺

11. – 19. oktober
23. oktober kl. 19.30

Efterårsferie
Foredrag – info følger..
(Mødehold 4 står for kaffebrygning, kage og borddækning)

4. november kl. 18.00
12. november kl. 18.00
16. november kl. 10-13 + 13-16
20. november kl. 18.00
23. november kl. 13.00

Basarforberedelse
Basarforberedelse
Bolsjekogning
Basarforberedelse
Skovtur
Vi samler ind til dekorationer mv. – vi mødes på skolen.

27. november kl. 19.00

Kransebinding
Vi binder adventskranse og laver juledekorationer til basaren.

29. november kl. 13.00

Basar
– det årlige tilløbsstykke, hvor vi alle i fællesskab tjener penge til
børnenes lejrtur. Alle hjælper til!☺

12. december kl. 8.15

Luciaoptog
Lilleklasse går Luciaoptog – alle er velkomne

19. december

kl. 8.30-12.00

Juleafslutning
Vi mødes i Hundborg kirke kl. 8.30, og har efterfølgende julehygge
på skolen.

29. december

kl. 19.00

Juletræsfest
Traditionen tro vil vi igen afholde juletræsfest med dans om træet,
godteposer, fortælling og sanglege.
Alle medbringer kage!
(Mødehold 1 står for kaffebrygning og borddækning)

+ + + + + + + + + + + + + ☺ Skriv allerede nu disse datoer i kalenderen ☺ + + + + + + + + + +
Det betyder rigtig meget for en lille skole som vores, at alle hjem deltager så vidt muligt!
Hvis man, når man er på mødehold, er forhindret i at komme, sørger man selv for at bytte med en anden, så
resten af mødeholdet ikke står alene.
De bedste hilsner Bestyrelsen

