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Skolebestyrelsesvalg 2014
Aktuelt i marts
Fritternyt
Koncert i 8. årg.
Volleystævne
Info
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Side 2

Kom til
Valgmøde
torsdag d. 27. marts 2014
kl. 19.00 i foredragssalen

Side 3

AKTUELT I MARTS
Mandag
Mandag
Tirsdag
Onsdag

03
10
11
12

Skolebestyrelsesmøde kl. 19.00.
A-dag, fase 3.
A-dag, fase 3.
A-dag, fase 3.
Teater, fase 1.
Forældremøde kommende 7. klasse 2014/15, kl. 19.00 i foredrags-

salen.
Torsdag

13

Fredag
Tirsdag
Onsdag
Mandag
Torsdag

14
18
19
24
27

A-dag, fase 3.
Skole-hjem samtaler 3.a.
A-dag, fase 3.
Skole-hjem samtaler 3.a.
Teater, fase 1.
Høvdingebold for 5. årgang i Brørup.
Valgmøde – skolebestyrelsesvalg.

FRITTERNYT
Det har været en spændende februar måned i SFO, vi har blandt andet lavet fastelavnspynt og arbejdet med rollespil.
I vinterferien var nogle børn med bus til Vorbasse idrætscenter, hvor der blev afholdt
en legedag med teater om pirater og et musikværksted med stompmusik. Der var
sørget for sund og lækker mad til børnene under navnet "Jumpfood", børnene var
især vilde med frikadellerne.
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Vi har fået nye legeredskaber på legepladsen. De blev indviet ved et udendørs arrangement med pølser og brød. Børnene var meget begejstrede og stod i kø ved de nye
redskaber hele eftermiddagen.
Med forår i luften og nye muligheder på legepladsen, oplever vi flere børn udenfor,
det åbner op for nye lege, mere plads og masser af frisk luft.
Torsdag d. 27. februar var der
tøndeslagning i fase 1. Børn og
voksne var udklædte i mange
forskellige og meget flotte kostumer. Der var som altid mange
yndige prinsesser og fine damer
blandt pigerne, men også monster piger, baby i barnevogn,
havfruer, blomster og en brud
kunne ses. Blandt drengene var
der mange superhelte, pirat,
batman, starwars figurer, rocker, ninja, konge, drage, krokodille. Børnene gik meget
op i deres egen, men også i de voksnes udklædninger, som de synes var sjove. Der
var blandt andet en
klovn, pirat, indianer,
pippi, sømand og elverkriger.
Der blev virkelig
kæmpet med tønderne
i år, træet var hårdt og
vi måtte til sidst have
lidt hjælp fra andet
værktøj end køller det gode ved det var,
at alle fik lov at slå
mange gange.
Efter kåring af kattekonger og dronninger
fortsatte festen med forældrekaffe og fastelavnsboller. I løbet af eftermiddagen blev
der vist film og musikvideoer som børnene har lavet i SFO. En rigtig dejlig eftermiddag med besøg fra mange forældre.
Nadia Jørgensen SFO
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KONCERT MED WILLERSLEV KVARTET I 8. ÅRGANG
Se og hør 11 numre fra koncerten på youtube:
http://www.youtube.com/watch?v=RmcaWnDMF_o

STEMNINGSBILLEDER FRA VOLLEYTURNERINGEN
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Indlæg til kommende Kontaktblad kan afleveres på skolens kontor senest torsdag
den 27. marts 2014.
Med venlig hilsen Flemming Kjærside

Højmarkskolen
Højmarksvej 16
DK‐6670 Holsted

Telefon: 7996 5160
E‐mail: hoejmarkskolen@vejenkom.dk
www.hoejmarkskolen.skoleintra.dk

