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Kære elever og forældre

18/12 2012

Tak for et dejligt julearrangement i torsdag aften, det var en hyggelig aften, en lille
smule hektisk, men herligt med de mange god mad, fine indslag, Luciaoptog, udstilling, boder, sange og lækker kaffe og gløgg.
Her er ser vi Luciaoptoget og årets vinder af julemandskonkurrencen, samt vandrepræmie.

Malene præsenterede elevernes flotte C2C-animationer ved julearrangementet
torsdag aften. Imponerende niveau. Malene har lovet at brænde Dvd’er til hver
familie.
Med få dage tilbage til en velfortjent juleferie, er der mange hemmelige gøremål for
skolens nisser og der skærper ikke på små fine, gode og drillende overraskelser
på kryds og tværs. Det er hyggeligt med en ”hemmelig nisse” på kryds og tværs af
vant omgangskreds.
Igen i år kan børnene vælge at skrive den traditionelle julehistorie til oplæsning
og deltagelse i den traditionsrige konkurrence.
Vi afslutter med fællesarrangement på fredag d. 21/12. Eleverne (på nær arrangørerne) møder kl. 9.00, hvorefter vi sammen vandrer til Skydebanen. Derefter er
der kaffebord og julerier på skolen, samt oprydning.
Arrangementet slutter ca. 11.30, hvorefter børnene har juleferie.
De ældste elever (8.-9. Kl.) vil modtage deres karakterblad i to eksemplarer. Det
ene bedes underskrevet og returneret til skolen efter nytår.
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På fredag skal vi desværre sige farvel til Helle og Claus, som har sidste dag på
skolen. Vi ønsker dem god vind i det nye og for Helles vedkommende en rigtig god
skolestart i den nye skole. Tak for den tid I har været her.
Vi har endnu ikke fundet en afløser for Claus, men vi forventer at ansætte en ny
til 1/1. Ansøgningsfristen er onsdag d. 19/12 – i morgen!
Vi har stadig meget glemt tøj på skolen og børnene kan ikke altid genkende deres
tøj, så vi vil gerne bede jer forældre hjælpe dem lidt, vi trænger til at få ryddet op i
gangen. Efter endt julearrangement på fredag, pakker vi tøjet væk.
Efter jul møder vi igen til undervisning d. 3/1 kl. 8.00. Som tidligere omtalt starter vi et nyt skoleskema op, som jeg har vedlagt som bilag.
Klasselærerne gennemgår skemaet med eleverne inden ferien.
I vil også modtage en ny kalender gældende for foråret 2013 med opdaterede datoer. Vi har annonceret en fælles teateruge i uge 12, men da dette viser sig at
kulminere med ældste klasses brobygningsaktiviteter, flyttes dette, således at så
mange elever som muligt kan deltage. Vi skal også have lagt forårets rejser ind.
Den nye varmepumpe kører fint og det er en fornøjelse at tænke på at vi er blevet
mere energirigtige i institutionen. I er meget velkomne til at kikke forbi og ”besigtige” den.
Børnehaven vokser stødt – efter jul starter Jonah Greaves 1 år og Børnehaven
rummer dermed 17 børn. Velkommen til Jonah!
Efter jul skal vi i gang med at planlægge forårets nationale test og booke os ind på
datoer. Denne gang gælder det:
Fag og klassetrin

2.

Dansk, læsning

X

Matematik

3.

4.

5.

X

6.

7.

X

X

8.
X

X

Engelsk

X

Geografi

X

Biologi

X

Fysik/kemi

X

Dansk som andetsprog

X

X

Herom mere information i det nye år.
Det er nu yngste klasses tur til at deltage i E-learning-undervisning i samarbejde
med Voldby skole. Det drejer sig om datoerne 3.-4. og 7. jan. Emnet for undervisningen vil blive ”Nytårstale” med udgangspunkt i opdagende skrivning. Tilknytte-
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de lærere herfra er Mette, Dennis og Helene. Herom mere information fra klasselærer Mette.
Dato
3.-7./1.
7/1
10/1
28/1-1/2
9/2-17/2

Arrangement
E-learning: 0.-3. klasse
Bestyrelsesmøde
Snapsetorsdag Generalforsamling Støtteforeningen.
Projektopgaven ældste klasse
Vinterferie

Vi har i personalet modtaget en herlig stor kurv med ”godter” og en fin julehilsen
fra forældrebestyrelsen. Tusind tak! På vegne af hele personalet – det varmer – vi
glæder os til at hoppe om bord i den.
Rigtig glædelig jul og godt nytår
Venlig hilsen
Helene Hennings
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