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Klasseinfo
Tværs

Vuggestue
Så er beslutningen taget. Vi er klar til at starte en vuggestueafdeling op fra 1. august. Vi
glæder os meget til at skabe en ramme om børnelivet fra 0-16 år. Det har været et ønske i
en del år, men nu ændres lovgivningen, så det kan lade sig gøre i en fælles ramme med
skolen.
Af opgaver der står for døren er ansættelse af personale og fysisk indretning af
vuggestuen indvendigt og udvendigt. Der skal endvidere laves nogle tiltag med fælles
legeplads-del for børnehave-SFO-skole.
Ansøgning om fripladstilskud for skoleåret 2014/15
Sammen med fredagsbrevet er udsendt ansøgningsskema til kommende skoleår. Af
hensyn til behandling i vores opkrævningssystem skal ansøgning afleveres senest fredag
d. 2. maj.
Sangbøger
Det er åbenbart tiden igen at følge op på sangbøger. Alle elever fra 3. årgang og op skal
have en sangbog. Hvis den er blevet væk, kan en ny købes for formedelst 150 kr. Vi
følger op i nærmeste fremtid og udleverer en ny til elever, der måtte mangle efter påske.
Der sendes så en opkrævning sammen med skolepengebetalingen.

Indskoling

Overbygning

Klasselærerdag/portefølje fredag d. 4. april.
Der er klasselærerdag med opfølgning på undervisningsudbytte på fredag. Dagen bruges
til forskellige aktiviteter i fh.t. klassens undervisning, trivsel m.m. For de klasser der
mangler Britt og Birthe tilrettelægges et særligt program. Dagen slutter kl. 12.45 for alle.
Skole/hjem-samtaler
Der kommer en mail med plan mv.
7. årgang tager til Berlin i næste uge. Dette betyder lidt ændringer på lærer-fronten, når
Birthe og Britt er afsted.

SFO
Spirer
På tirsdag starter der 17 spirer i SFO. Håber I alle vil tage godt imod dem og deres forældre.
Aktiviteter
Flemming har lavet stylter og vippebrætte, så der bliver øvet flittigt. Det er ikke helt så nemt, som
det ser ud til. Rulleskøjterne bliver stadig brugt en del. Imponerende hvor dygtige børnene er til det.
Ny praktikant
Tanja starter i praktik fra på mandag og 8 uger frem.
God weekend
Frank
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