Maj nyheder 2016
Skrevet af Jan Nielsen

Så er vi på vej mod afslutning af skoleåret.
Vi har i dette lille nyhedsbrev informationer om det kommende skoleår.
Vi har nogle nye tiltag, som træder i kraft nu og nogle, der først starter i det nye skoleår.
Har du spørgsmål til dette nyhedsbrev, er du velkommen til at kontakte mig, Jan, direkte på skolens tlf. 60
40 59 00
Ny 0.kl starter 1. juni
Når vi starter med den nye 0.kl 1. juni, bliver det med 17 børn, der kommer fra vores egen børnehave samt
3 børn, der er indskrevet fra andre institutioner.
Vi har besluttet, at bruge nogle ekstra ressourcer på, at pilene bliver godt introduceret til skolen.
For skabe en tryg overgang vil Dorte fra børnehaven være med pilene i hele juni måned, mens lærerne
kommer i klassen på skift.
SFO og Klub
De, som deltog i skolens generalforsamling, fik informationer om, at vi styrker indholdet og formen i vores
SFO og klubtilbud fra august i år.
Tilbuddet til både SFO- og klubbørn bliver med faste aktivitetstilbud hver uge.
Aktiviteterne vil være tilbud fra Skolens SFO personale, men også lærer fra skolen og eksterne folk vil
komme ind over.
I det nuværende musiklokale og klublokalerne indrettes fællesrum, mens aktiviteterne bliver rund på
skolen, afhængig af hvad der udbydes af aktiviteter.
Børnehaven og økologi
Det er blevet besluttet, at de madvarer vi laver og serverer i børnehaven, bliver økologisk fremover.
Det betyder, at mælken og det brød vi selv bager til børnene bliver økologisk.
Vi vil løbende arbejde på at skabe en økologisk og bæredygtig tilgang til maden, som vi serverer i
børnehaven. Dette træder i kraft fra juni.
Dimission og mundtlige prøver
Vi siger farvel til 9.kl med dimissionsfest d. 23. juni. De har afsluttet de skriftlige prøver og i sidste uge var
der læselejr som forberedelse til de mundtlige prøver der afvikles d. 3. , 7. og 20. juni i mødelokalet i
administrationsbygningen. Der er ikke adgang til mødelokalet de pågældende dage.

Sidste skoledag fredag d. 24. juni
Skoledagen afsluttes kl. 13.30
Kl. 12.45 – 13.30 er der fælles afslutning i fællessamling for forældre er velkomme

Næste skoleår
Fagfordeling og skemaer
Som bekendt søger vi en indskolingslærer til det kommende skoleår. Vi forventer at have en ny lærer på
plads medio juni.
Inden sommerferien har vi udarbejdet nye skemaer for det kommende skoleår.
Fælles forældremøde om skoleåret 2016/2017
Onsdag d. 31. august kl. 17 – 19 indbyder vi til fælles forældremøde for hele skolen.
På mødet vil vi fortæller om det kommende skoleår generelt, herunder hvordan vi har planlagt årets gang
og bl.a. projektundervisning.
Efterfølgende går man i de respektive klasser og får en gennemgang af klassens kommende skoleår og
undervisning.
Vi håber og tror på, at vi med denne introduktion til skoleåret får alle klædt bedre på til skoleåret.
Første skoledag efter ferien
Vi starter igen mandag d. 8. august kl. 08.15
Skolen vil serverer kaffe til alle der har lyst fra kl. 08.30
Nuværende 6. kl rykker i overbygning og 3. kl. rykker i mellemtrinnet.

Kommende aktiviteter
10. juni er der sommerfest

Fotos fra dagligdagen i skole og børnehaven.

