Nyhedsbrev – april 2018
Kære alle

Om sne og sjask…
Velkommen tilbage fra påskeferie. Nu blev det forår! – eller det troede vi da… Det ser ud til at vi
lige skal igennem et par dage til med vådt vejr.
Alligevel er vi snart færdige med snesjap og mudder. I har været gode til at gå med blå futter og tage
skoene af. Men husk nu: SKOENE SKAL AF ude ved de gule og sorte striber! Så kan gulvene være rare at gå
på med strømper eller hjemmesko. HUSK BLÅ FUTTER!!

Nye møbler
Juubii! Vi har fået nye møbler. Nu mangler vi lige at bytte de sidste borde rundt, fordi der var forskel på
ophænget under dem afhængig af stole-type. Det er også lidt svært at feje under dem, så det skal vi have
fundet en løsning på. Men HVOR ER VI GLADE FOR DEM! Det er så pænt, at det ser ens ud!

Bolsjelæsning
Bolsjelæsning er et årligt projekt for alle 3. klasser i kommunen, som går ud på at LÆSE!! Der har været læst
i skolen hver eneste dag i 2 uger og det samlede antal sider er meldt op til biblioteket. Hver klasse får
bolsjer ud fra hvor mange sider, de har læst i en bog på eget niveau. Dyb koncentration og hygge om det
faglige!

Fastelavnsfest
Vi har holdt indskolingsfest i anledning af fastelavn. Det var
et BRAG af en fest med mange flotte kostumer. Vi kårede
de mest fantasifulde udklædte og alle kattekongerne og dronningerne ved en festlig ceremoni. Efter frokost var der
aktiviteter på tværs af klasserne i hele indskolingen. Her er
lidt billeder fra dagen:

Hockey
SFO’en har deltaget i den årlige hockeyturnering
mellem SFO’er i Albertslund. 0.-1. årgang på hold
sammen og 2.-3. årgang sammen. På torsdag d. 5. april
afholdes den store finale på Albertslund Stadion, hvor
Herstedlund har 3 hold med. Det bliver rigtig
spændende om der kommer en pokal med hjem i år?

Storbørnsaften – og afslutning
SFO’en har også holdt storbørnsaften for 3. årgang, som slutter i SFO’en - lige om lidt… En aften med
masser af fest og sjov, spaghetti med kødsovs og disko – de gav den hele armen! Det bliver lidt mærkeligt at
undvære dem fra 1. maj... D. 9. april tager 3. årgangsbørnene ud og bowler med efterfølgende middag
hjemme på SFO’en.

Cykler – tjek låsen!!!
Vi vil gerne bede jer om, at I tjekker jeres børns cykellås. Der er flere børn, som ikke kan finde ud af at låse
deres cykler om morgenen. Nogle låse trænger til olie. I værste fald går dit barn i skole uden at få låst sin
cykel!

Mange hilsner
lærere, pædagoger og ledelse på Herstedlund skole og SFO

