Kære forældre
Så er vi kommet rigtig godt i gang med det nye skoleår. Alle elever har været så imødekommende og klar til
at tage fat på efterskolelivet. Det var dejligt at være her søndag aften og tage imod de elever, der havde
været hjemme på weekend, fordi de var så klar til at gå i gang med en ny uge.
Jeg har lige samlet nogle vigtige datoer. I får invitationer og nærmere informationer, når vi nærmer os de
enkelte arrangementer.
Jeg håber I vil notere datoerne i jeres kalender, fordi det er SÅ vigtigt for jeres børn at I kan komme.
Samtidig betyder det også meget for os, der arbejder på skolen at mærke jeres opbakning.
Grillarrangement og samtale med kontaktlæreren fredag d. 2. september kl. ca. 17 – 20.
Eleverne er på minilejrskole fra tirsdag d. 13. – fredag d. 17. september
Efterskolernes dag – søndag d. 25. september – her må eleverne godt tage hjem i weekenden, men de skal
være tilbage søndag kl. 12.
Eleverne har praktik – projektuge i uge 44.
Forældresamtaler fredag d. 4. november.
Juleafslutning for elever og forældre lørdag d. 17. dec.
Eleverne skal på skilejrskole fra søndag til fredag i uge 4.
Forældresamtaler mandag d. 30. januar.
Eleverne arbejder med et dramastykke fra fredag d. 3. marts – fredag d. 10. marts.
Forestillingen vises for Gl. elever fredag aften d. 10. marts.
Forestillingen vises for forældre og søskende lørdag d. 11. marts kl. 12.
Eleverne arbejder med påsketema i dagene 10. – 12. april.
På grund af fridagen fredag efter Kristi Himmelfartsdag skal eleverne være på skolen til
Undervisningssøndag d. 21. maj kl. 15.
Eleverne skal på Afslutningstur fra torsdag d. 22. juni – lørdag d. 24. juni
Sommerafslutning lørdag d. 24. juni kl. 14 – ca. 17.
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