
Julebrev 2016  

Jeg vil starte med at ønske jer alle en rigtig glædelig 

jul og et godt nytår.  

Den 1. og 2. december holdt vi Jul på Østerlund, hvor vi klippede julepynt, bagte 

julekager, snittede julefigurer, pyntede juletræ, spiste juleburgere og dyrkede jule-

fitnes. Det var et par meget hyggelige dag, hvor vi vist nok fik sat julestemningen i 

gang. Det er meget, meget hyggeligt fredag morgen, når morgenmaden indtages i 

aulaen med juletræet tændt, børn i pyjamas, krummer på gulvet og trætte glade 

ansigter. Som noget nyt pyntede vi døre, og Annemette og Rikke er dommere på en 

konkurrence om, hvilken klasse, der har pyntet den flotteste dør. Vi har endnu ikke 

fået en afgørelse, men det skyldes influenza. Både Annemette og Rikke og en helt 

masse børn har været ramt.  Vi håber, det er nu er overstået, og at vi kan få nogle 

gode almindelige skoledage her op til jul.  

Juletræet står flot i aulaen, lidt ud til siden, da det ellers skygger for projektoren. 

Vores nye ”adventskrans”, lavet af Mette og Kim, pynter ved skolekøkkenet, og når 

alle så istemmer julesangene til morgensamlingen, så er det ret hyggeligt. Bordet med 

glemte sager er også kommet frem, så det er nu, I skal kigge om nogle af jeres børn, 

har mistet noget tøj eller sko. Der er gode muligheder for at finde det. Onsdag den 

14. december kl. 8 går 3. klasse Lucia, og da må man gerne komme for at kigge. De 

øver og øver, og det bliver rigtig godt. 

Den sidste skoledag før jul er den 20. december, hvor vi holder morgensamling, 

hygger i klasserne og går til Oksbøl Kirke til julegudstjeneste kl. 11. Når vi kommer 

tilbage fra Oksbøl, er der juleferie. SFOén er åben onsdag den 21. december for de 

børn, der er tilmeldt. Efter juleferien åbner SFOén igen den 2. januar 2017. Skolen 

starter igen torsdag den 5. januar.  

I slutningen af november fik vi sagt ”Farvel” til vores rengøring Inge. Bestyrelsen har 

så ansat ServiSyd til at gøre rent og I, forældre, er sat på stand by om lørdagen, da 

firmaet klarer det hele – så foreløbig ingen rengøring til forældrene.  

I løbet af de sidste 3 uger har vi fået installeret 10 aktive tavler i klasseværelserne, 

så der nu er aktive tavler i alle 10 klasser plus i fysik. Personalet har været på kursus 

og det lader til, at der er kommet gang i dem alle sammen. Det giver nogle rigtig fine 
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muligheder for at visualisere undervisningen, gemme noter osv. Alle er meget glade 

for dem, og da vi holdt Jul på Østerlund, var der filmmuligheder og god musik i 

næsten alle klasser. Vi fik først installeret skærmene i de små klasser den 5. og 6. 

december. 

Efter juleferien skal vi i gang med brobygningen til den kommende 0. klasse. Mandag 

den 9. januar kl. 16 holder vi forældremøde med forældrene til de kommende 22 

elever, der starter som Spirer den 1. maj. Det glæder vi os meget til. 

Fra den 1. februar til den 30. april vil vi forsøge med et nyt tiltag: Klub for elever i 4., 

5. og 6. klasse. Det er et forsøg, men bliver det en succes, vil vi tilbyde det fra 

efteråret 2017, september – december og forår, januar – april. Klubben vil have åben 

2 eftermiddage om ugen. I forsøgsperioden bliver det mandag og torsdag, 13.15 – 

15.15. Formålet med klubben er samvær, sociale aktiviteter, hygge, kreativitet m.m.  

Den 23. januar fejrer vi skolens 14 års fødselsdag, selvfølgelig med lagkage, som vi 

plejer.  

På nuværende tidspunkt har vi 199 elever på skolen. Der er ledige pladser i 2., 4., 6. 

og 8. klasse, ligesom der efter sommerferien vil være plads i 9. klasse, da mange af 

vore elever i 8. klasse har besluttet sig for at komme på efterskole i 9. klasse. 

I morgen onsdag samles det lille og det store elevråd for at beslutte, hvad vi skal 

bruge gaven på kr. 6000 til. Bundsø Pumpelaug har foræret skolen pengene, og nu skal 

eleverne så beslutte, hvad pengene skal gå til. Jeg glæder mig meget til at høre, hvad 

de har fundet på og se, hvad de kan blive enige om. En rigtig spændende udfordring! 

Tilbage er der vist kun at sige mange tak for året, der er gået - for samarbejdet, for 

tilliden, for lån af jeres børn, for glæder og udfordringer. Vi ser frem til endnu et 

dejligt, spændende og udfordrende skoleår med glade smil, konflikter, læring og 

fællesskab. 

 

Rigtig god juleferie. Pas godt på hinanden og nyd det. 

Vi ses i 2017.  

Anne Grethe  
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