Fredagsbrev 5. januar 2018 (www.fritime.dk)
Klasseinfo
Fælles

Bestyrelsesnyt
På bestyrelsens vegne vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle et godt nytår,
samtidigt også fortælle lidt om hvad der er sket i 2017:
• Kreahuset blev lavet færdig og er taget godt i brug
• Musiklokalet er også færdig gjort
• Udenomsarealet omkring uglehuset blev gjort færdig – takket være stor
frivillig indsats
Vedr. punkt fra generalforsamling ang. udenlandsrejser har bestyrelsen drøftet, hvilke
retningslinier, der bør gælde. Det er besluttet at der altid er to voksne med på
skolerejser. I tilfælde af nødvendig hjemrejse for lærer/voksen beslutter skoleleder i
samråd med den tilbageværende voksne, om der skal sendes en lærer/voksen til
erstatning. Det vil altid være en konkret vurdering af gruppestørrelse og –
sammensætning og konkret situation, der vil ligge til grund for beslutningen.
I 2018 vil vi forsætte vores vedligeholdsplan der i blandt vores nyt parkeringsplads,
som vi beklager ikke er blevet lavet endnu. Situationen har gjort, at vi indhentet 3
tilbud på komplet ny parkeringsplads. Der vil blive truffet endelig beslutning på
næste møde i uge 2, mere info følger
Til sidst vil vi gerne sige tak for jeres store tilslutning i forbindelse med bla. Havedag
– halloween – færdiggørelse af børnehavens udeareal – juleafslutning mm.
På bestyrelsens vegne
Formand Søren Rasmussen
PS. Husk generalforsamling d.5/4-2017 kom og hør med om vores gode skole uden
forpligtigelser 😊

Sundhedsplejen
Da der i øjeblikket er mangel på sundhedsplejersker i Morsø Kommune er servicen
indskrænket til minimum, det indebærer, at der fremover ikke er træffetid på
skolerne. Hvis der er spørgsmål til sundhedsplejen, kan man ringe til Morsø
Kommune. Der foretages alm. Indskolings- og udskolingsundersøgelser.
Morgenlæsning
Vi har lidt uro omkring morgenlæsning. Der er forholdsvis mange, der kommer efter
starten på morgenlæsningen kl. 8.10, hvilket medfører for mange afbrydelser og uro,
når man skal have tasken sat, stolen ned, bogen frem osv. Vi vil derfor henstille til, at
alle er klar 8.10. Kommer man efter start, sidder man udenfor klassen og læser.
Elever, der kommer med bus glider ind, som de plejer.
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Overbygning Idrætsdag torsdag d. 11. januar
Overbygningen skal til Sydvestmors Friskole på torsdag. Når de er retur (forventet 13.30) har
de fri.
PK-fag i musik
Holdet har fri mandag (Frank er til begravelse)

SFO
Spilledag:
Som noget nyt indfører vi spilledag i fritteren. Den første onsdag i hver måned må man gerne
medbringe et spil, som vi kan spille om eftermiddagen. Ingen spil til playstation.
Skøjtebane:
Vi har besluttet at 2. klasse får mulighed for at komme med Tweens på skøjtebanen tirsdag d. 30/1.
Vi lejer en bus. Der kommer en tilmeldingsseddel senere, så vi ved, hvor mange der skal med.
Vil ønske alle et rigtig godt nytår.
Tweens:
Madplan uge 2:
Tirsdag: rugbrød
Onsdag: tunsandwich
Torsdag: grovboller
Svømning:
Fredag den 12/1 tager vi i svømmehallen fra kl. 14.00-16.00. Mona og jeg kører børnene derned, så
de skal hentes i svømmehallen kl. 16.00.
Tirsdag den 30/1 tager vi på skøjtebanen, der kommer tilmeldings seddel senere.
Mvh Lotte
God weekend
Frank
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