
Nyhedsbrev november 

 

Motionsløb 

Elever, lærere og frivillige forældre imponerede 

endnu en gang til skolernes motionsløb før efter-

årsferien. Eleverne løb godt 1000 km til sammen, 

og de blev holdt med selskab og motiveret af så-

vel lærere som af friske forældre, hvoraf flere lige-

ledes viste sig at have mange kilometer i benene!  

 

Skolens motionsløb er efterhånden blevet et af 

skoleårets højdepunkter, som vi både glæder os 

til, og som vi arbejder os målrettet frem til.  Hee 

Skoles Støtteforenings opbakning i form af et 

kæmpe vand- og frugtdepot samt forældres, bed-

steforældres og andres sponsorater gør det en 

tand sjovere. Støtteforeningen havde absolut ikke 

forventninger om, at det skulle ende med et til-

sagn om 27.000 kr., - men de glæder sig over be-

løbet, som jo igen skal komme eleverne til gode. 

 

Julebanko 

Støtteforeningens næste arrangement er på søn-

dag d. 23. november kl. 14.00, hvor der afholdes 

julebanko i skolens multisal. Thyra har dannet et 

kor, der vil synge et par julesange. Se opslaget i 

Sognenyt eller på Skoleporten for Hee Skole.  

Film om Hee Skole 

Jeg vil i øvrigt gerne opfordre alle, til at gå ind og 

se på Skoleporten. Siden er under opbygning, men 

det er skolens officielle hjemmeside, hvor alle kan 

finde oplysninger om Hee Skole. Filmen om vores 

hverdag på Hee Skole er lagt ud, så hvis I endnu 

ikke har set den, så har I nu muligheden. 

Besøg af vægterne 

Det var en oplevelse, da 0., 2. og 3. klasse fik be-

søg af to af Ringkøbings vægtere i fuld uniform og 

udstyret med morgenstjerne og lanterne. De for-

talte om gamle dage, hvor vægternes opgave var 

at holde ro og orden om natten. Sammen med 

børnene sang vægterne et vægtervers, som man 

sang for folk, så de kunne følge tiden uden at have 

et ur. Mona og Susanne havde fortalt om væg-

terne for 1.-3. klasse i visionstimerne, og det var 

et godt forældreinitiativ at få arrangeret et rigtigt 

besøg. 1. klasse nåede heldigvis også lige at hilse 

på vægterne, inden de drog til Ringkøbing sam-

men med Lone og Susanne. Her så de teaterstyk-

ket, Spøgelsestoget. 

 

 

 



 

Lys på! 

Lanterner, lys og reflekser har vi brug for i den 

mørke tid. Skolen får desværre ingen reflekser til 

uddeling til eleverne i år, men tænk endelig på at 

børnene kan ses til og fra skole – at de er godt ud-

styret med lys og reflekser.  

Juleværksteder – åbent hus 

Vi indleder julen på Hee Skole fredag d. 28. no-

vember. Eleverne bliver delt ind i hold på tværs af 

klasser, og de deltager i aktiviteter på forskellige 

værksteder om formiddagen. Over middag må 

eleverne enten deltage i et juleløb eller slappe af 

med en julefilm. Det bliver en god, hyggelig og 

travl dag, hvor forældre, bedsteforældre og andre 

interesserede også er meget velkomne på skolen. 

Praktikanter 

Vi får ikke færre end fire praktikanter, som skal i 

9. klasses erhvervspraktik i uge 48. De er alle tidli-

gere elever på Hee Skole, og vi glæder os både 

over, at tidligere elever bevarer tilknytningen til 

Hee Skole, - og at så mange unge mennesker tilsy-

neladende har fremtidsinteresser for lærerfaget! 

Vi glæder os til at give praktikanterne et indblik i 

jobbet – og at få lidt ekstra julehjælp. 

Madkassen 

Da der har været for få leveringer af skolemad fra 

Madkassen, har firmaet meddelt, at de lukker for 

bestilling af mad fra uge 48. Frugt kan fortsat be-

stilles og leveres. 

 

Ny leder i Hee Børnehus/SFO 

Ulla Bjerg Thomsen er ansat som leder af Hee SFO 

og Hee Børnehus med tilknyttet dagpleje fra d. 1. 

december. Ulla har tidligere været ansat som 

souschef i Borris Børnehus, og hun kommer fra et 

job som pædagog i Brohuset, Ringkøbing. Ulla er 

bosiddende i Herborg sammen med sin mand og 

sine tre børn. Vi ser frem til samarbejdet med 

Ulla. 

Afskedsreception for Doris 

Det er glædeligt, at Doris har fået det bedre. For-

ældrebestyrelse og kolleger vil gerne takke Doris 

for hendes ubeskrivelige store indsats igennem 21 

år som leder af Hee Børnehus, hvilket gøres ved 

en uformel afskedsreception d. 26.11. i tidsrum-

met 14.30 – 16.00. I er velkomne til at kigge ind og 

hilse på Doris, der vil blive serveret kaffe og kanel-

kage.  

Juleferie 

Husk at Hee Skole allerede går på juleferie d. 19. 

december. Der er altså ingen skolegang mandag d. 

22. december, som det fremgår af den kommu-

nale ferieplan.  

Venlig hilsen 

Medarbejderne ved Hee Skole 

Birgit Paabøl Svendsen 

 


