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Ollerup d. 29/1-2021 

Nyhedsbrev februar 2021 
 

Kære elever, forældre, ansatte og skolekreds 

Mens vi venter på genåbningen… 
Det var vel ikke den store overraskelse, at nedlukningen blev forlænget til 28. februar. 

Regeringen melder ud i løbet af næste uge, om vi kan genåbne tidligere for 0.-4. klasse. Vi 

venter i spænding – og gør vores bedste for, at eleverne har ordentligt indhold i deres 

hverdag og får mulighed for at mødes med klassekammeraterne – dog på skærm. 
Vi kan forstå på jer forældre og elever, at det begynder at ’trække tænder nu’. Elever savner 

det sociale, og det er ganske forståeligt. I skal derfor ikke tøve med at tilmelde jeres børn 

skolens nødpasning, hvis I har brug for det. Vi har dagligt 10-22 elever i nødpasningen fra 

0.-4. klasse, og de følger fjernundervisningen sammen med klassen, men bare hér fra 

skolen. Vi har også mulighed for at modtage elever fra 5.-9. klasse i nødpasningen. 
Husk dog, at vi skal have tilmeldinger til nødpasningen for den kommende uge senest 

fredag kl. 12.00, så vi kan tilpasse resurserne til det antal børn, der kommer.  

Frivillige aktiviteter på Zoom i næste uge 
I denne uge har vi forsøgt at etablere frivillige aktiviteter på tværs af klasserne. Det kan give 

et tiltrængt møde med andre mennesker. Der har været højtlæsning, quiz, tegn en bil, lav et 

puslespil og fælles madlavning. 

I næste uge kan I være med til at lave masker med Dorthe Budde, høre højtlæsning med 

Heidi, puslespil med Ulla og så gentager vi succesen og laver mad sammen på onsdag kl. 
17.30. Se info om aktiviteterne på opslagstavlen på Viggo med tilhørende zoom-link. 

 

Store trailer-dag på onsdag d. 3/2 
Trænger din trailer til at blive luftet? Og har du brug for lidt styrketræning, så kommer her 
et godt tilbud: 

• På onsdag stiller du om morgenen din trailer foran Klubben/ Bulderby. 
• Når du henter din trailer (efter kl. 15), vil den være fyldt med ting til 

lossepladsen. 
Vi håber, mange vil bakke op om initiativet, så vi kan komme af med noget af alt det affald, 

der hober sig op, når vi ikke kan holde arbejdsdag. 
 

Jakob  

                     PS: Husk vi holder morgensang på Zoom hver fredag kl. 8.05 
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Indkøbsliste til madlavning onsdag (4 personer) 
 

1 løg 
3-4 fed hvidløg 
En knold frisk ingefær (kan evt. udelades) 
450 gram kyllingebryst 
4 gulerødder 
1 rød peberfrugt 
1 dåse kikærter 
3 teskefulde karry 
Evt. koriander (frisk eller tørret, men kan udelades) 
1 dåse hakkede tomater 
0,5-1 dåse kokosmælk 
Salt og peber 
Evt. lidt Maizena eller mel til jævning 
Kogte løse ris (gerne basmatiris) 
 
OBS: vegetarer kan udelade kylling og erstatte med et blomkål.  
 

https://madensverden.dk/forarslog/
https://madensverden.dk/hvidloeg/
https://madensverden.dk/guleroedder/
https://madensverden.dk/hjemmelavet-karry-opskrift/
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