
 

 

  

 

Kalenderglimt 
 

Juni: 
6-9/6:  6 årg. på tur 
21/6:  Translokation for 9. 
  årg. og forældre (se 
  invitation nedenfor) 
21-23/6:  Lokalebytte 
23/6:  Sidste skoledag for 
  alle elever—fri kl.  
  14.00—se mere un-
  der Nyt fra ledelsen 
 
 
 
 
 
  
 
14/8:  1. skoledag efter som
  merferien—se mere 
  under Nyt fra ledelsen

Translokation 
Onsdag den 21. juni,  
kl. 17-19.00 inviteres 9. årgang med 
forældre til translokation på skolen, 
for at markere afslutningen på ele-
vernes skolegang her på Brædstrup 
Skole.  

Se invitationen med program her. 

Nyt fra ledelsen 
Klik på links: 

 Læring og trivsel mm. 

 Sidste og første skoledag 

 Næste skoleår 

Nyhedsbrev 
2 0 1 7 ,  N R .  4        M A J / J U N I  

Nyt fra  

trivsels–  

og AKT-

vejlederen 

Læs om sidste nyt her.  
Følg også løbende  
med på intra. 

PERSONALENYT 

Maratonmusik 

Torsdag d. 18. maj var Amfien fyldt med glade og forventningsfulde elever. Alle havde de øvet 
sig i timevis og nu skulle det hele løbe af stablen. Det blev en fantastisk god oplevelse for så-
vel børn som voksne. Der var både nye og mere traditionelle indslag.  
Dejligt med den store opbakning, når vi inviterer til arrangement! 
Billeder fra dagen kan ses her.  

Kæledyrs-

dag 

Den 10. maj holdt 
Stjerneskuddet 
Kæledyrsdag 
med udstillinger 
og konkurrencer. 
Der var rigtig 
mange forskellige 
dyr—også bløde 
bamse-dyr for 
dem, der ikke har 
et  
levende  
kæledyr.  
Se billeder  
her. 

Lejrskole(r) 
I uge 20 var vores 8. årgang afsted på lejrskole 
i Berlin i 4 dage. En fantastisk oplevelse for 
både elever og lærere! 
 

I uge 23 har vores 6. årgang været afsted på 
en forældrearrangeret lejrtur til Skanderborg i 3 
dage.  
Lejrturen er kommet i stand på 
initiativ fra forældre og elever, 
og økonomien til det skyldes et 
flot overskud på 6. årgangs foredrag med Peter 
Ingemann fra TV-programmet Størst. Vi er stol-
te af at have en så engageret forældregruppe 
samt så flittige elever. Tak til alle der har bidra-
get til, at 6. årgang kunne komme afsted! 

Glemte sager 
Husk, at kigge i 
glasskabet ved 
kontoret for min-
dre glemte sager. 
Fra uge 24 kan I 
kigge efter større glemte 
sager på bordet i kælderen 
ved kantinen. 
Uafhentede sager vil blive 
givet til genbrug. 

Sidste skoledag for 9. årgang  —se billeder her 
Onsdag før Kr. Himmelfartsferien havde 9. klasserne sidste skoledag. Ele-
verne mødte op i festlige og fantasifulde udklædninger og spiste morgen-
mad med lærerne i kantinen, hvor der også blev uddelt forskellige priser—
nogle mere ærefulde end andre…. 
Bagefter gik turen rundt på skolen og der blev smidt en masse karameller til 
de andre elever, inden bussen kl. ca. 9.30 kørte afsted mod Djurs Sommer-
land. En solrig og festlig afslutning, inden eleverne startede de mundtlige 
afgangsprøver om mandagen. 

 Mundtlige prøver 

Vi er i øjeblikket i fuld gang med 
de mundtlige afgangsprøver for 9. 
årgang. 
 
Til eleverne:  
Mød op i god tid! 
 
Vi beder alle vise hensyn. 

https://br.skoleporten.dk/spa/dokumenter-download/ea66f360-9b5e-4c54-85d5-4ca80ee8fb06/True/Indbydelse%20til%20Translokation%202017.pdf
https://br.skoleporten.dk/spa/dokumenter-download/d70f80fc-b1a6-4f26-bd32-cbe1a804836c/True/Nyhedsbrev%20-Nyt%20fra%20ledelsen%20maj_juni17.pdf
https://br.skoleporten.dk/spa/dokumenter-download/36704e30-67fc-49f9-abf9-f6504c9ca0bf/True/Nyhedsbrev%20-%20sidste%20og%20f%C3%B8rste%20skoledag%20maj_juni17.pdf
https://br.skoleporten.dk/spa/dokumenter-download/7681f4f1-58b6-4190-ac98-6aa44b863668/True/Nyhedsbrev%20-%20N%C3%A6ste%20skole%C3%A5r2.pdf
https://br.skoleporten.dk/spa/dokumenter-download/a48d8150-af2b-42fd-9103-3f74c8f62fe4/True/Nyhedsbrev%20-trivselsnyt%20maj-juni17.pdf
https://br.skoleporten.dk/spa/dokumenter-download/a48d8150-af2b-42fd-9103-3f74c8f62fe4/True/Nyhedsbrev%20-trivselsnyt%20maj-juni17.pdf
https://br.skoleporten.dk/spa/dokumenter-download/c87b176f-ed9d-4885-8a5f-7cd5816eed8a/True/Nyhedsbrev%20-%20personalenyt3%20-%20maj_juni17.pdf
https://br.skoleporten.dk/sp/206088/photo_albums/444
https://br.skoleporten.dk/sp/206088/photo_albums/442
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwj14aWPqpLTAhVKOpoKHUWlAF8QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.lindevangkirke.dk%2Fmusik_.html&bvm=bv.152174688,d.bGs&psig=AFQjCNEU6UTxPUx6sLtBHshiUagiiH5DPw&ust=1491653745930086
https://br.skoleporten.dk/sp/206088/photo_albums/445
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi1s6Xr-K7UAhWRJ1AKHVMrCHYQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.cartoon-clipart.co%2Fsecret-life-of-pets.html&psig=AFQjCNHLxOD1c3m37bInPqNKv5SUIkc--A&ust=1497035063665404
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwib6ILIiK_UAhVNb1AKHVXkAbsQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.arla.dk%2Fopskrifter%2Ftemaer%2Fsommer%2F&psig=AFQjCNFlb1eBfu6qbRLZ4cFsJ4guKIp9zw&ust=1497039414263646

