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DECEMBER
Onsdag 01
Torsdag 02
Mandag 06
Tirsdag 07
Onsdag
Torsdag
Onsdag
Torsdag

08
09
15
16

Mandag 20
Onsdag 22
Torsdag 23
JANUAR
Tirsdag 04
Tirsdag 11
Onsdag 12
Torsdag 13
Fredag 14
Onsdag 19
Onsdag 26

Skole-hjem samtale 6.a
Julearrangement i SFO
Julefrokost 6.b
Skole-hjem samtale 6.a
SFO tur til Esbjerg skøjtehal.
Nationale test – lærer orienterer klassens forældre.
Skole-hjem samtale 3.a og 5.b
Skole-hjem samtale 4.a og 3.a
Svømmest ævne i Vejen 5ab
Nationale test – lærer orienterer klassens forældre.
Skole-hjem samtale 4.a
Skolebestyrelsesmøde.
Juleafslutning i Holsted kirke for indskoling
Juleafslutning i Holsted Kirke 4.ab, 5.ab, 6.ab.
Juleferie.

1. skoledag efter juleferie.
Informationsmøde for forældre til de nye 0. klasser 2011/2012.
A-dag.
Volley - overbygningen 7., 8. og 9. klasser.
A-dag.
Volley - overbygningen 7., 8. og 9.klasser.
A-dag.
Skolebestyrelsesmøde.
Skole-hjem samtale 5.a

SIDEN SIDST
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Næste nummer af ” KONTAKT” udkomme r den 1. fe bruar. Artikler og andet stof e r meget
velkomme nt og kan afleveres på skolens kontor eller til klasselære ren senest den 27.
Januar.
FK
FORFATTERBESØG AF METTE F INNERUP
Til start præsenterede hun sig selv. Mette Finderup kommer fra København. Hendes forfatterkarrie
startede vist for 5 år siden. Det er hende der har skrevet alle Emmy bøgerne. Lige nu har hun ca.
20 bøger der er på vej til at blive udgivet. På et tidspunkt imens hun var i gang med at fortælle,
læste hun lidt op fra en af de Emmy bøger hun har skrevet. Hun spurgte om vi ville være med til
at lave en historie. Det ville vi godt. Den historie vi var med til at lave handlede om en meget
svag prins der hed Milo. Så fortalte hun om at man skal have en tegner. Hun havde en rigtig tegner, men pludselig fik han stres og han sagde op. Hun fik en ny rigtig god tegner. Hun skriver b øger fra klokken ca. 9.00-16.00 hver dag. Hun er en rigtig god forfatter.
Camilla og Rikke 5.b

INDEIDRÆTSDAG FOR 3. 0G 4. ÅRGANG
Alle i 3.A synes, dagen var super god. Vi synes, aktiviteterne var spændende og sjove. Vi kunne
bedst lide vandpolo og hockey. Vi kunne godt tænke os, at dagen havde været lidt længere, så
aktiviteterne ikke var så hurtig f ærdige.
3.A
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STEMNINGSBILLEDER F RA A-DAG I OVERBY GNINGEN

STOREBÅLDAG I 5. ÅRGANG
Torsdag før efterårsferien kom de to 5. klasser for alvor i ilden, for denne dag skulle de nemlig i
fællesskab lave mad over bål. Opskrifterne var valgt ud fra, om råvarerne kunne findes i vores
Kontakt - elektronisk skoleblad for Højmarkskolen

3

nær- miljø, og det betød bl.a. at vi lavede fladbrød , friskost med skvalderkål, solbær-gløg,, grønsagssuppe m/ brændenælder, rå æblekage samt grillede fisk. I den forbindelse skal der lyde en
stor tak til Jørgen Ravn fra dambruget, som var så venlig at sponsere 6 store og friskfangede ø rreder, som eleverne i øvrigt spiste med meget stor velbehag. Selvom vi alle lugtede f ælt af røg
da dagen var ovre, havde elever og lærere en skøn dag, hvor vi var f ælles både om noget fagligt
og noget socialt.

HALLOWEEN I SFO
Torsdag d. 28. oktober blev der holdt et brag af en fest i SFOén. Børnene havde lavet pynt i efterårsferien og i ugen op til festen, så der var flot pyntet op og både børn og voksne mødte op i fa ntasifulde udklædninger.

Efter den uhyggelige middag, var der spøgelsesløb med poster. Her kunne ma n møde pirater, hekse, lig,
djævle og selveste døden. Ved posterne skulle børnene lave kimsleg, gå igennem en uhyggelig tunnel,
finde forskellige ting i sorte poser, som indeholdt diverse klistrede masser og høre uhyggelig gyserhistorie omkring et bål. I gymnastiksalen var der diskolege med ballondans, stopdans og limbo. Børnene
deltog med stor indlevelse, mens forældrene også lige fik tid til et forældremøde i foredragssalen, hvor
et nyt forældreråd blev valgt. Til slut var der kaffebord og mange spændende giftkager med edderkopper og flagermus. En uforglemmelig og (u)hyggelig aften, som der stadig bliver talt om….. uhuhuhu!
Alle medbragte en ret til et fælles ta-selv-bord. Også her var der stort engagement og den samlede menu var meget kreativ sammensat af flagermuseblod, monsterhjerne, heksef ingre, blodsuppe
med øjne og blendet rottekød. VELBEKOMME!
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