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Nyhedsbrev februar 
 
Kære forældre, elever, ansatte og skolekreds 
Februar måned indeholder bl.a. en anderledes uge og en temadag for de store elever, et 
fastelavnsarrangement for hele skolen, skoleteater og et korstævne. 
 
Skolestart august 2017 
Hvis I er ved at planlægge sommerferie kan jeg fortælle, at vi som udgangspunkt altid følger 
Svendborg Kommunes feriekalender. Der kan dog forekomme få ændringer, som 
f.eks. i år, hvor vi er i skole på grundlovsdag (pinsemandag) og i stedet holder fri 
fredag d. 23. juni (Fantasien har åbent).  
Skoleåret 2017/18 starter onsdag d. 16. august. Fantasien har åbent i uge 26, 31, 
32 og man./ tirs. i uge 33. Hele skolen har ferielukket i 4 uger – uge 27 til 30. 
 
Skoleteater for 1., 2., 8. og 9. klasse 
Vi er igen i år tilmeldt skoleteater-ordningen. Det betyder, at vores 
elever får mulighed for at se nogle gode teaterforestillinger, der bliver 
lavet af professionelle folk. I denne måned er det 1., 2., 8. og 9. klasse, 
der skal afsted. 
 
Mellemtrinnet til korstævne i Odense 8/2 
Mellemtrinnet skal onsdag d. 8. februar til et større korstævne i Odense.   
 
8. og 9. klasse på uddannelsesbesøg og i praktik  
I uge 6 er 8. klasse på besøg på ungdomsuddannelserne i Svendborg og omegn. 9. klasse skal i 
denne uge i erhvervspraktik.   
 
Temadag i overbygningen og foredrag med Bent Melchior tirsdag d. 28/2 
I forbindelse med afholdelse af den landsdækkende 
’Auschwitz-dag’ tager nogle foredragsholdere rundt på 
skoler i hele landet. Vi har været heldige at få et foredrag 
med Bent Melchior, der er tidligere overrabbiner og som 
kommer og fortæller om sin egen flugthistorie under 2. 
Verdenskrig. Han er i dag 84 år og har masser på hjerte. Hele 
overbygningen har temadag om ’Flugt og jødernes historie’. 
 
Fastelavnsfest for hele skolen 24/2 
I år har vi valgt at genoplive en gammel tradition: fastelavnsfest for hele 
skolen. Der vil blive udklædning, tøndeslagning, kattekonger- og 
dronninger, fastelavnsdanse og meget mere. Alle elever kommer udklædte 
fredag d. 24/2 – og alle har fri kl. 12.40! 
 
Tøj med skolens logo – bestilles i Sporten 
Husk: I kan bestille div. jakker, hættetrøjer mv. med skolens logo. I bestiller 
direkte i Sporten på Centrumpladsen i Svendborg.  
 
Jakob 
 
Pt. 19 indskrevne børn i kommende børnehaveklasse – og få ledige pladser tilbage! 
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