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Fælles
 ASK – en særdeles problematisk app
Tak for opbakningen til håndtering og omgang med ASK og andre sociale medier. Vi kan høre på
samtalerne i klasserne, at der er en klar holdning mange steder i forhold til hvad, hvordan og hvornår
man bruger denne type apps.
Politiet er gået ind i arbejdet og vil forventeligt komme til skolens elever senere i et mere
forebyggende perspektiv.


Fripladsansøgninger for kommende skoleår
Ansøgninger om tilskud til nedsættelse af skolepenge- og SFO-betaling kan downloades på
hjemmeside under ”Fakta”/”Friplads”.
Ansøgning skal vedlægges husstandens årsopgørelse for 2014



Børneorm, lus og nu også ringorm og skoldkopper
o Der er meldinger om både lus, børneorm, ringorm og skoldkopper.
 Biblioteksbøger
Vi mangler følgende biblioteksbøger og har fået erstatningskrav på 1200 kr.!! Vi har fået tre titler
ind siden sidste uge, så tjek tasker, hylder og bunker for følgende titler:
Felix, en lille bitte hund, Max Skræk (bd.4.), Kære dumme dagbog, Den lille heks og mavepine,
Galgebakken, De fortabte sjæles ø, Tyrebanden, Kongens søn, Den magiske bog.
 Legepatruljetur
Vi tager til ….sommerland torsdag d. 21. maj. Turen er tak for indsatsen i år.
Overbygning
 Det betyder, at prøveafviklingen kommer til at foregå på følgende datoer:
Mandag 4/5

Vi ellskerrr
tyssk!!


kl. 9.00-10.00
Retstavning
Kl. 10.00-10.30
Læsning
Tirsdag 5/5
Kl. 10.30
Matematik færdighed
Onsdag 6/5
9.00-12.30
Dansk Skriftlig fremstilling
Torsdag 7/5
9.00-12.00
Matematik problemløsning
Fredag 8/5
Blokdag
Samfundsfag
I forbindelse med prøveafviklingen skal eleverne være klar på deres pladser 10
minutter før prøvestart. Hvis man kommer for sent, vil hovedreglen være, at man
skal til erstatningsprøve i december 15/januar 16
Ny blokdagsplan kommer.

SFO
Lukket
Vi holder lukket fredagen efter Kristi Himmelfarts dag og Grundlovsdag.
Ny morgen medhjælper:
Magnus stopper som medhjælper i SFO’en om morgenen. I stedet starter Emilie fra 8. kl.
Cirkus-uge
I næste uge samt mandag og tirsdag i uge20 har vi ”Cirkus-tema” i SFO’en. Mikkel, som er vikar i
børnehaven, kommer og hjælper med at lære børnene cirkus-numre. Pia, som er mor til Rosa og Frida,
kommer også og hjælper os.
Vi slutter med en forestilling tirsdag den 12. maj kl. 14.30 til 15.30. Desuden er der ved samme lejlighed
forældrekaffe
God weekend
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