Marts nyheder 2016
Skrevet af Jan Nielsen

Kære forældre og børn.
Så er vi på vej mod forårets første måned og har nogle enkelte nye informationer fra skolen og
børnehaven.
Generalforsamling d. 7. april
På bestyrelsesmødet d. 22. februar, kom det frem, at af bestyrelsens 7 medlemmer er 3 på valg.
Det er formand Allan Bidault , bestyrelsesmedlem Michael Jørn Linder samt kasserer Mona Pedersen. Alle
3 modtager gerne genvalg.
Gymnastiksal og fællessamling
I uge 15 vil begge sale være lukket, da vi får gulvene slebet ned og lagt ny lak i begge sale. De nuværende
streger i gymnastiksalen males op.
Fagfordeling og skemaer
I forbindelse med vores lærerweekend begynder vi planlægningen af næste skoleår.
Vi skal have fagfordelingen mellem lærerne på plads samt afklaret evt. ændringer på undervisningen.
Primo april laves der arbejdsplaner for alle medarbejdere og herefter vil vi kunne melde ud, hvilke lærere
der har hvilke hold det kommende skoleår.
Vi forventer, at vi primo maj kan begynde at lave skemaerne for næste skoleår.
Evt. spørgsmål vedr. ovenstående kan rettes til Jan.
Teater og børnehavestatus
Pilene, de ældste børnehavebørn, er i fuld gang med at øve sig på at spille teater. Frugten af deres
anstrengelser kan nydes fredag d. 11. marts kl. 10, hvor de spiller deres version af Tornerose. Alle er
velkomne, inklusiv bedsteforældre og andre interesserede.
Vi oplever stor søgning til børnehaven. For indeværende har vi ingen tomme pladser og ventelisten er fuldt
booket næste skoleår, hvilket selvfølgelig tegner godt for de kommende skoleklasser.
Minigolf
Der arbejdes på, at tilbyde en ny aktivitet, minigolf. Aktiviteten vil være til gavn for både skolen og den
lokale forening.
Spjellerup Friskole går ind i projektet, da denne aktivitet vil kunne benyttes til undervisning samt som et
aktivitetstilbud i SFO/klub. Der er tale om et eternit anlæg samt baner med kunstgræs.
Planen er, at etableringen kan blive et maj – juli projekt.
Opgaven går ud på at placere banerne på det rette sted så de ligger plant samt vaske dem af så de er
brugbare.
Kunne du være interesseret i at hjælpe med dette projekt så kan du kontakte skoleleder Jan.
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