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Forældrebrev  4   marts 2018 
 
Kære forældre,  
vi afsluttede en fantastisk emneuge med udflugten til Hollingstedt i mandags. Vi har lært en masse 
om skolen i gamle dage og har samlet alle informationer om Satrup Skoles fortid, som vi kunne 
finde. Påskeferien er lige om hjørnet og jeg vil nu lige komme med et par vigtige informationer. 
 
Læseraket 2018 
De næste uger vil vi sideløbende i undervisningen arbejde med læseraket projektet. I år tages der 
udgangspunkt i landet Jordan. Vi er så heldige, at vi må deltage i læsekaravanens besøg på Sørup 
skole torsdag den 19.04.2018. Mere herom på et senere tidspunkt. 
Skolens fødselsdag 
Satrup Danske Skole fylder 70 år torsdag den 12.04.2018. Dagen ligger midt i ferien, så vi har valgt 
at markere dagen, når vi er tilbage efter ferien tirsdag den 17.04.2018. Eleverne skal ikke have 
skoletaske med den dag, kun madpakke. Vi vil bl.a. hejse flag, spise kagemand, lade 70 balloner 
stige op i himlen, synge, hygge, lege og pakke gaver ud. 
Abend der Kulturen 
Læsekredsen der er en del af ”Bildungslandschaft Mittelangeln” og som vi er en del af, arrangerer 
flere kulturaftener i løbet af det kommende år. Den første aften er mandag den 07.05.2018 fra kl. 
19:00 til 21:00. Kulturaftenen finder sted på det nye bibliotek/ I-Punkt i Satrup. Denne aften vil det 
være børnehaven og skolen der står for arrangementet. Samarbejdsrådene har udarbejdet et 
program der vil byde på lidt af hvert og som skal give et godt og autentisk billede af den danske 
kultur og vores institutioner. Til en fælles dansk buffet har vi derfor brug for et par hjælpende 
hænder. Alle der har lyst til at bidrage med deres hjælp må gerne kontakte skolen. 
Südenseelauf 
Bildungslandschaft Mittelangeln har besluttet at årets overordnede motto er ”Bevægelse”. Det 
betyder at alle skoler og børnehaver skal medtænke emnet i deres hverdag. Vi har derfor besluttet 
at vi igen vil deltage i årets Südenseelauf lørdag den 16.06.2018. Vi begynder med træningen to 
gange om ugen fra uge 18. Elever der ikke deltager i Südenseelauf, er ikke med i løbetræningen. Vi 
håber dog, at så mange som mulig vil bakke op om arrangementet. Efter ferien vil I modtage en 
tilmelding. 
Sidste skoledag 
Sidste skoledag før påskeferien er torsdag den 29.03.2018. Dagen er en helt almindelig skoledag 
og der er også frivillig musik. Første skoledag efter ferien er mandag den 16.04.2017. Jeg har 
kontaktet busselskaberne, der har bekræftet at der køres efter plan. Skulle der alligevel komme 
ændringer, får I besked i næste uge. Glemt tøj og sko vil lægges frem hele næste uge til 
gennemsyn. 
 

De bedste hilsener og en rigtig god påske til alle 

Melanie Schlüter-Jessen 


