
December 2021  

Fredag 26. november indledte vi julemåneden med adventsindledning i Vor Frue kirke, 
julebanko for indskolingen og juleklip i mange klasser. 

Adventsindledningen er en gammel 
tradition som vi er glade igen at kunne 
afholde først for indskolingen og derefter 
for udskolingen. Ved begge indledninger 
sang Zahlekoret for os og 3. A tændte lys 
og fremsagde ” Det første lys er Ordet”, 
som vi efterfølgende sang med forspil af 
vores lille strygerensemble. Tak til 3. A, 
Zahle koret og Silke fra 9.D, Nicholas fra 
6.C, Nina og Egil fra 4.B og Clara fra 1.A. 

Det lille elevråd havde igen i år arrangeret 
julebanko med indsamling til Folkekirkens 
Nødhjælp. Vi havde en festlig time med 
tre heldige vindere af pebernødder og 
chokolade og et indsamlingsresultat på 
2800 kroner. Tak til det lille elevråd. 

 

Det store elevråd har 
samlet ind til SOS 
børnebyerne på 
mobilepay, ved 
småkagesalg og ved 
indsamling af kontanter 
med finale den 
3.december. Også det 
store elevråd fik et meget 
flot resultat, 7388,48 
kroner - tusind tak for de 
mange flotte bidrag. 



4. årgang øver Lucia og det bliver så fint. Man kan opleve optoget i Vor Frue kirke 
mandag den 13.12.21 klokken 16.30- Coronapas skal medbringes. 

På onsdag den 8.12 holder 5. årgang juletræsfest for deres små i 0. klasse. Det er 
skolens ældste tradition. I år bliver der to fester så vi ikke er for mange sammen på en 
gang, men vi er sikre på at det bliver dejlige fester. De store fra 5.årgang har lavet 
overraskelser, juletræet er pyntet med blandt andet det smukke Joakim Skovgård 
julepynt, som han tegnede særligt til vores skole og det fine tøj er fundet frem til festen. 
Vi glæder os. 

Corona fylder stadig i vores hverdag særligt i de små klasser og vi beder fortsat om, at 
syge børn holdes hjemme, og at der testes to gange ugentligt for ikke vaccinerede 
elever. Der testes på skolen onsdag og fredag mellem 8.00 og 15.00. Elever under 15 år 
skal have samtykkeerklæring fra forældre. 

På lærerværelset er der traditionen tro julelotteri for de ansatte. Hvis I har lyst at donere 
en lille gevinst til lotteriet, vil det blive værdsat. 

Den 17.12 har vi Juleindledning i Vor Frue Kirke. Først for 0. til 7. klasse og derefter for 8. 
årgang, 9. årgang sammen med gymnasiet. Forældre er velkomne på pulpituret ved 
indledningen for 0. til 7. klasse indledning. Der skal vises Coronapas. 

Børnene må ikke spise og drikke, når de er i kirke. Vi derfor vil bede om, at de forældre, 
der deltager ved indledningen, gemmer kaffen til efter gudstjenesten. 

Zahlitten er åben efter juleindledningen. Vi holder juleferie til og med den 2. januar. 

Vi ønsker jer en glædelig og velsignet jul og et godt nytår. 

Lis, Christoffer og Mona


