
 
 

Nyhedsbrev 
Februar 2018. 

 

Februar har været måneden, hvor sne og frost meldte sin ankomst, til stor glæde for alle. Der er 
blevet lavet glidebaner og kælket på vores små fine skrænter. 

Vores byggeri, som skal forbinde pavillonerne, er også godt i gang. – og vi forventer, at det står 
færdigt midt i marts.  

I den sidste uge af februar, og første uge i marts, foregår undervisningen på tværs for bh.kl. – 4. kl., 
og omhandler Middelalderen. 5.kl. og 6.kl. har teateruger, og 8.kl. er i praktik. 

Torsdag d. 8. marts inviteres alle til årets store teaterforestilling.  

Billetterne er gratis, og det er ’først til mølle’. – mere info på Intra. 

 

Februar i Kernehuset. 
Denne måned har budt på vinterferie for en del af skolens elever. – så uge 7 var en meget stille og 
rolig uge i Kernehuset. 

Derudover har februar været præget af fastelavn. Der er lavet masker, katte, farvet tønder m.m. – alt 
skulle være færdigt til årets store fastelavnsdag d. 9. februar. 

Fra morgenstunden blev der tændt op i bageovnene, og i løbet af formiddagen blev der bagt ca. 200 
fastelavnsboller. – som efterfølgende blev pyntet med farvet glasur og krymmel.         

Disse blev senere serveret i Æblehytten, hvor de kunne nydes med en kop varm kakao. 

 

                                           

                



 
 

 

 

Inden vi nåede dertil havde alle elever fra bh.kl. – 6.kl. sunget fastelavnssang, gået catwalk og slået 
katten af tønden. 

Der blev også kåret den sjoveste, mest kreative og flotteste udklædning. -  dette en meget stor 
opgave for dommerne, da der var utrolig mange fantastiske kostumer.  

 

 

                                                                                       

 

                                   

                                               

 

 



 
 

 

 

 

MASKEBAL FOR DE ÆLDSTE 

Mandag d. 19. februar holdt vi maskebal for de ældste.  

– en meget hyggelig aften, hvor vi serverede pizza m. salat, 
 og støtteforeningen havde salg af sodavand og guf 

Derefter slog vi katten af tønden, og kattedronningen og kattekongen blev kåret. 

- Vi havde en sjov konkurrence, og hyggede til go’ musik. 
 
 

                                                             

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Nyt fra Støtteforeningen:  

 

De sidste måneder har budt på flere arrangementer i samarbejde med skolen. I efteråret afholdte skolen 
sammen med Støtteforeningen årets store Halloween fest. Denne gang blev de små og de ældre elever delt 
op, med stor succes. 

I Æblehytten i december var der juleafslutning for elever og deres familier. Der blev serveret gløgg og 
æbleskiver, som i traditionens tro, blev doneret af Støtteforeningen. Det var en smuk dag i solskin nede ved 
Æblehytten. 

I det nye år har vi allerede afholdt klubaftner og fastelavnsfest for indskolingen og mellemskolingen. 
Udskolingen havde deres egen fastelavnsfest. 

Klubaftnerne har været en stor succes, og vi oplever god tilslutning til disse. Klubaftnerne er for 4.-9. klasse 
primært, men enkelte gange er det kun for udskolingseleverne. De store elever har ønsket, at disse klubaftner 
vare længere, og at de kunne ligge en fredag. Dette vil vi forsøge at imødekomme så vidt det er muligt i 
samråd med klubbens personale. Fx vil påskefrokosten forsøges det at afholde påskefrokosten efter elevernes 
ønske.  

Salget fra boden til klubaftnerne går til Ønskebrønden. 

Støtteforeningen har indkøbt mugs og en ske til alle elever på skolen. Det er dejligt at se, at de bliver brugt 
ugentligt nede ved bålmad og varm kakao.  

Vinderen til tegnekonkurrencen blev fundet ved årets første fællessamling. Det blev Maja fra 5. klasse som var 
den heldige vinder af 2 biografbilletter. Der var mange flotte og kreative tegninger, og der var tæt løb mellem 
disse tegninger: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

          

 



 
 

 

 

Der har været efterspørgsel på link til træningstøj med Tybjerg Privatskoles logo på: 

http://www.nyform-direct.dk/virksomheder/customer/account/login/?virk=262 

I kommende fremtid ser Støtteforeningen frem til at sørger for forplejning til den store Arbejdsdag på Tybjerg 
Privatskole. Hvis nogle familier ønsker at donere boller, kage eller frugt/grønt eller ligne, er de meget 
velkommen til det.  

Derudover står Støtteforeningen over for generalforsamling i d. 14. marts kl. 18.30. 

Vinnie Mortensen, Katja Jensen og Anja Munck er på valg i år. Vi håber, at der også er nye kræfter, som også 
ønsker at stille op til Støtteforeningen, da der er ledige bestyrelsespladser. Hvis nogen ønsker mere 
information om Støtteforeningens arbejde, og hvad vi laver, så kan Støtteforeningens medlemmer til hver en 
tid kontaktes for yderligere information.  

Vi ser meget frem til generalforsamlingen og håber at se mange forældre denne aften.  

 

 


