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 Kære forældre og pårørende

   Så blev det sommer og ferien står lige for.  Varmen lod vente på sig men det ser ud til at
opsvinget har bidt sig fast, som en ældre Poul ville have sagt.
  Siden  sidst:  Mandag  den  15.  maj  startede  vi  vores  kulturuge.  Skolen,  Midgård,
Elmehøjen og Sophiagård i blandede hold arbejdede hver formiddag under temaet ”Glad
i kroppen” med forskellige fysiske udfoldelser. Den 16. var det regnvejr om aftenen så den
stod på  varm cacao og  nybagte  boller.  Næste dag  var  det  strålende  sol,  så  det  blev
aftensmads  picnic  i  Lærkedalen  med  bold-  og  gemmeleg.  Fredag  den  17.  havde  vi
afslutning på Kulturugen, et stort og festligt  arrangement.   Den 20 var vi  på tur i  det
sydfynske  i  skoven  ved  Nørresø,  ved  strande,  på  Valdemar  slot  hvor  vi  spiste  på
restaurant og så lige en soppetur ved strande på hjem vejen. Den 21. fejrede vi Daniels
fødselsdag med hans yndlingsret og gæster, sang og musik. Den 23. var vi til majfest hos
specialklasserne, vi dansede om majstangen, sang og fik kage og rabarbersaft. Den 24. var
der tilsyn på Elmehøjen og Sophiagård, inspektørene var positive. Den 25. var det Kr.
Himmelfart og for at nå i højderne, besteg vi Frøbjerg Bavnehøj. Alle kravlede de 131
meter  op.  Velfortjent  drog  vi  til  Spisehuset  i  Fåborg  og  fik  Burger  og  Stjerneskud
sammen med Elmehøjen. Den 26. havde vi en hyggedag med mad fra Brobyværk og vi så
Stuart  Little  i  hjemmebiografen.  Lørdag den 27.  var  vi  på tur  til  Bøjden strand med
madpakker, Daniel og Morten var i vandet. Hjemme igen grillede vi aftensmad udenfor.
Dagen derpå var vi  igen ved stranden, denne gang  ved dyreborg,  vi  badede, gik tur i
skoven  og  spiste  på  Røgeriet  i  Fåborg  og  fik  en  Softice.  Den  30.   var  der
Basararbejdeværkstedsaften. Og slutteligt den 31. afholdt vi års- og forældremøde, vi
takker for fremmødet.      God Pinse til alle.
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