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Kalenderglimt
GLÆDELIG JUL
OG GODT NYTÅR
JANUAR:

4/1: Vi starter efter jul
Morgensang for forældre i indskolingen:
Januar: Mandage
Kaffe den 8. januar
Skolefest - er rykket til
efter sommerferien – vi
arbejder på et nyt koncept, derfor denne udskydelse af arrangementet.
Fastelavn uge 7 i SFO
Alle er velkomne og
man må tage mor eller
far med.
Mere info følger.

2017 DECEMBER

December
Det har været en fornøjelse at se hvordan
børn og personale hygger og holder traditioner såvel som nye tiltag i gang her hen
over december. Der er blevet julet i hver
en krog, og det ser ud til, at alle har hygget sig med det.
På kontoret har der også hersket juletravlhed – der sker altid noget, og december har budt på
forskellig udfordringer omkring skemaerne efter jul – for som I kan se under personale, er der
noget, vi skal have dækket ind.

Skemaændringer
De berørte klasser får direkte besked via intra – men her præsenterer vi for god ordens skyld
lige de mere omfattende ændringer.
Ændringerne betyder nogle steder, at der er byttet lidt rundt i skemaerne for at få tingene til at
gå op. Det orienterer vi klasserne om.
Nicholine Esbensen er efter jul fuldtidsansat og skal læse Ivans timer i 6.a.
Marie Kielsgaard læser Ivans biologi på 7. årgang.
Annette Carsing vikarierer for Mathias, mens han er på barsel i uge 1-3.
Jannie Hoffmann overtager Lene Rasks skema frem til og med uge 6, da Lene er fraværende,
dog bliver det Viktor Raldin, der læser valgfaget musik i indskolingen.
Mie Kiilsgaard tilknyttes jobklassen, da Elna Nielsen skal læse dansk i 6.c.
Denise Fastrup skal læse engelsk i 6.c.

Personalenyt

NU VIL VI LUSENE TIL LIVS
Brug juleferien på at komme af med lusene. Der skal kæmmes, det er
ikke nok kun at vaske med luseshampoo – fortæller Sundhedsplejersken – Kæm grundigt hver anden dag i minimum 14 dage– og tjek herefter jævnligt. Det
er synd for børnene at gå rundt med husdyr – og det er ikke i orden ikke at handle på
det. Hvis man er usikker på, hvordan man skal gøre så klik her eller her.

Glimt fra Julekoncerten

Tillykke til 6.c
6.c vandt nyhedsugen 2017.
6.c havde lavet
en flot avis og
modtog et flot
diplom og to
lækre kagemænd, som de
delte med 6a .

OBS OBS

Glædelig jul og godt
nytår til jer alle

Ikke alle nytårsløjer er lige uskyldige.
Vidste I ?
Barberskum kan sætte varige mærker på
vinduesrammer og murværk.
Tandpasta kan ødelægge lakken på bilerne.

Tak for indsatsen til Ivan Mortensen.
Ivan går på pension.
Tak for samarbejdet til Ivan.
Tak for indsatsen til Lisbeth Møller
som har læst dansk i 6.c
Tillykke til Annette som er uddannet
læsevejleder lige om lidt.

Dygtige keramikere
Se de skønne keramik ting fra
det dygtige kunstnerværksted.

