
Februar på spor A, B og C  

 
 

     Velkommen til Michelle, som er studerende fra pædagogseminariet.  

                       Hun starter mandag den 4.-2. – 22.-3. 2019 og er tilknyttet spor C.  

 

 

Tirsdag den 5/2 Generalprøve på MGP, 2. og 3. årgang kl. 14:30 til ca. kl. 16. i 

gymnastiksalen. Bedsteforældre er velkomne som tilskuere 

denne dag. Ligeledes inviteres de ældre fra Mastruplund 

plejecenter som tilskuere. 

 

Onsdag den 6/2    Generalprøve på MGP 0. og 1. årgang kl. 14.30 til ca. kl. 16. i  

gymnastiksalen. Bedsteforældre er velkomne som tilskuere 

denne dag. Ligeledes inviteres de største børn fra 

børnehaverne som tilskuere  

 

Torsdag den 7/2    SØHULENS MGP se info nederst på siden 

 

Onsdag den 13/2 3. klasse klub fra kl. 14 – 16  

 

18/2 til den 22/2  Vinterferie hele ugen. Søhulen er åben for tilmeldte børn 

 

Onsdag den 27/2 3. klasse klub fra kl. 14 – 16 

 

Torsdag den 28/2 1.A Søhule -aften -fest kl. 17:30-19:30 - mere info på intra 

 

 

 

Lukkedage før Påske Mandag den 15.april, tirsdag den 16.april og onsdag den 17. 

april 2019 har institutionerne som 

udgangspunkt lukket. Har I behov for pasning 

i disse dage, er det vigtigt at kontakter SFO 

leder Anni senest den 8. marts 2019 

således, at jeres barn kan blive tilmeldt koordineret pasning i 

Børnehaven Tumlehøj, Suldrup.  



 

Nu nærmer vi os dagen for Søhulens MGP. Der er 

dannet grupper og børnene har øvet på deres 

optræden. Vi glæder os meget til at byde jer 

velkommen. 

 

 

Søhulens MGP torsdag den 7.-2. 2019 

 foregår i Stubhuset, Grandgårdsvej 11, Støvring 

 
 

Grupperne er opdelt således: 

 0. – 1. klasserne optræder fra 

  kl. 16.00 til ca. kl. 17.30 

 

2.– 3. klasserne optræder fra  

kl. 18.00 til ca. kl. 19:30 

 

          Det er ikke tilladt at medbringe drikkevarer i Stubhuset –  

Drikkevarer kan købes 

 

Der er spisepause for personalet mellem de to shows. 

 

Forældre og søskende er meget velkomne. 

Dørene åbnes 15. minutter før showet starter. Dvs. kl. 15.45 

til første optræden og kl. 17.45 anden optræden. 

 

 

  Vi SES 

 


