
   

Nyhedsbrev nr. 7 - 3. maj 2019 

Kære forældre 

Vi tager nu hul på årets sidste skoleuger, hvilket er svært for os at forstå. Tiden flyver afsted med mange 

begivenheder på skolen. 

Det er en gruppe dejlige elever, vi har med at gøre hver dag. Der er mange smil 

og god energi.  

Den kommende tid byder på store begivenheder for eleverne, både på det 

faglige og sociale område. 

Skriftlige prøver 

Vi afholder skriftlige prøver i næste uge efter følgende plan.  

ALLE ELEVER MØDER SENEST KL. 8:30 ALLE DAGE 

Mandag 6 maj Skriftlig fremstilling kl 9.00 – 13.30 

Klassetrin Antal elever Hvor 

9 27 Lokale 3 og 4 

10 15 K 1 og K 2 
 

Tirsdag 7 maj  Matematik u. hjælpemidler Kl. 9.00 – 10.15 

Klassetrin Antal elever Hvor 

9 27 Lok. 3 og 4 

10 15 K 1 og K 2 
 

Tirsdag 7 maj   Matematik m. hjælpemidler kl. 10.30 – 14.15 

Klassetrin Antal elever Hvor 

9 27 Lok. 3 og 4 

10 15 K 1 og K 2 
 

Onsdag 8 maj  Dansk retskrivning Kl. 9.00 – 10.30  

Klassetrin Antal elever Hvor 

9 27 Lok. 3 og 4 

10 15 K 1 og K 2 
 

Onsdag 8 maj  Dansk læsning Kl. 10.45 – 12.00 

Klassetrin Antal elever Hvor 

9 27 Lok. 3 og 4 

10 15 K 1 og K 2 
 

 



   

Gallafest den 23. maj 

Vi har traditionen tro en stor gallafest i maj. 8 klasserne har de seneste dage arbejdet hårdt med at få alt på 

plads, og idrætslærerne har sammen med eleverne fået helt styr på hvad en quadrille egentlig er … 

Rød løber, les Lanciers, festligt tøj og dejlig mad – der er grund til at glæde sig. 

Loppemarked den 12. maj    

En af skolens naboer har henvendt sig til os med ideen om et 

fælles loppemarked. Vi vil gerne støtte det gode naboskab og stille 

vores parkeringsområde til rådighed for en række stande til vejens 

beboere. Eleverne, der er på kollegiet i weekenden den 11-12. 

maj, deltager i loppemarkedet, og al overskud vil gå til eleverne og 

kollegiet. Bl.a. er der ønsker om nyt træningsudstyr og sikkert også 

andre ønsker. 

 

 

 

 

 

 

Vagttelefon 

Vores vagttelefon har været ude af drift, den 

virker igen på nr. 81101599.  

I får fat lærerne, når I ringer på skolens 

hovednr. 45420622 og trykker 2 for 

”Lærerværelse”. 

 

 

 

 

Venlig hilsen 

Ledelsen på Holte-Hus Efterskole   

Jens og Helle 

 


