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Nyhedsbrev maj 2018
Kære forældre, ansatte og skolekreds
Maj måned er fyldt med lejrskoler, forældremøder, skriftlige prøver for 9. klasse, små ferier og
en jubilæumsfest. Vi har i dag sendt 6./7. klasse med Anne-Dorte og Heidi til Bornholm.
Lejrskoler giver gode oplevelser sammen med kammerater, og det styrker fællesskab og
sammenhold i klasserne. Vi har lejrskoler med overnatning fra 2. klasse og opefter. Erfaringen
siger os, at de lige skal gå et par år i skole, før de kan overnatte med klassen. Men det er en
god idé at begynde at træne at sove ude tidligere, så man er klar til det i 2. klasse.
Skolefoto 8.+9. maj

Det er tid til den årlige fotografering. Vi får besøg af fotograf Kim
Lundsgaard, der fotograferer i alle klasser. Eleverne får fotosedler med
hjem i denne uge, hvor I kan se, hvordan I bestiller samt priser mm.
Der er lavet en foreløbig tidsplan, men da der kan ske ændringer skal
eleverne være klar til fotografering begge dage.

Ansættelse af ny musiklærer

I denne uge forventer vi at ansætte ny lærer i Jesper Bendix’ årsvikariat. Vi glæder os til at
kunne præsentere en årsvikar inden længe.
Dansk- og klasselærere næste skoleår

Det er nu besluttet, hvem der skal være dansk- og klasselærer næste skoleår. Det skal dog
tages med et forbehold, idet ansættelsen af årsvikar for Jesper kan rykke ved fagfordelingen.
Som udgangspunkt bliver det:
Klasse
0. klasse
1. klasse
2. klasse

Klasselærer

Dansk

Klasselærer

Dansk

Dorthe J./ Salina P.
Mads K. Villebro
Bjarne U. Andersen

Klasse
5. klasse
6. klasse
7./8. kl.

Dorthe J./ Salina P.
Mads K. Villebro
Bjarne U. Andersen

Jon Posselt
Tom Bjerg

Jon Posselt
Tom Bjerg

Louise Finnerup/
Anne-D.
Rasmussen

Lise K. Silberbauer

9. klasse

Jeppe Ystrøm

Louise Finnerup/
Anne-D.
Rasmussen
Louise Finnerup

3. klasse Lise K. Silberbauer
4. klasse Heidi Lindberg

Heidi Lindberg
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Jubilæumsfest og bandafslutning 26. maj

Vi holder jubilæumsfest lørdag d. 26. maj.
Bandafslutning foregår fra 16-18. Der er mulighed for at købe mad og drikke fra 8. klasses bod
og på den måde kan I støtte 8. klasses udlandstur næste år.
Jubilæumsfesten afholdes fra kl. 19.00. Der er god mad fra Stenstruplund og Freezecool spiller
op til dans. Har du ikke sikret dig en billet, så skynd dig! – i dag er sidste chance for tilmelding
til festen. Overfør 200 kr. pr. person til konto 0815-8159508235 eller MobilePay: 88063.
Generalforsamling og konstitueret bestyrelse

Der blev afholdt generalforsamling på skolen d. 24. april.
Følgende blev valgt til bestyrelsen: Malene Ærbo Fuglsig (genvalg), Ingvar Haubjerg Nielsen
og Pil Egholm Andersen. Suppleanter: Birthe Brunsbjerg og Susanne Linnet Aagaard.
I bestyrelsen sidder også: Jesper Vognsgaard, Theis Linnet Aagaard, Jens Christian Bjeldorf og
Balder Schiøtte.
Bestyrelsen har konstitueret sig med Malene som formand, Jens-Christian som næstformand
og Theis som kasserer.
Jakob

2. klasse har fagdag om Stenalderen

