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Nyhedsbrev december
Kære forældre, elever, ansatte og skolekreds
‘Det’ sørme, det’ sandt, december’. Så nåede vi til
julemåneden. Måneden som alle børn og barnlige sjæle
glæder sig til og som er fyldt med hygge, stearinlys,
julelege og gode julesange… og nogen gange lidt for meget
sukker og for lidt søvn. Vi tager det hele med
Projekt/ emneuge
1. december er samtidig startskud til en uge + 2 dage med projektarbejde (mellemtrin og
overbygning) og emneuge for indskolingen. Det giver tid og ro til fordybelse i klasserne.
Skolefoto
Vi har i et par år holdt pause med skolefoto. Vi starter nu op igen med nyt firma, hvor man kan
få en pakke med skolefoto uden at blive ruineret. Det er også muligt at vælge det fra.
Skolefoto vil foregå 8. og 9. marts.
Farvel til Bastian – velkommen tilbage til Jeppe
Vi har været heldige at Bastian trådte til som barselsvikar for Jeppe, da Morten fik fast stilling.
Bastian har gjort det fantastisk og han vil blive savnet af mange børn.
Tak for indsatsen til Bastian – og velkommen tilbage til Jeppe!
Juletræsfest 15. december
Der er lige sendt invitation ud til juletræsfesten. Detaljeret program
kommer senere. Men vi kan godt afsløre, at der vil være sang og dans
omkring juletræet, musikalsk underholdning, mulighed for at købe lidt mad
og som noget nyt i år: nisseteater.
Tag familien i hånden og kom og vær med til en hyggelig dag/ aften.
OBS: sidste udkald for ødelagte iPads
Da vores nuværende leasingaftale udløber 31/12-2016 er det nu sidste udkald for at få
ødelagte iPads repareret. Indlevér dem til mig på kontoret så hurtigt som muligt. I kan i januar
frikøbe iPad’en for 130 kr., hvis I har indbetalt i henhold til leasingaftalen i 3 år. Nærmere info
følger i januar.
Efter bestyrelsesmødet 6/12 skriver vi ud på Viggo og orienterer om økonomien i den nye
aftale, der starter 1/1-2017.
MVH Jakob

