Ugebrev

28. februar 2020

KALENDER
Forældremøde i 7/8/9 kl. onsdag d.11.3 kl. 17-18 m. UU vejleder for 8.
klasse og derefter fra kl. 18 for alle.
Påskeferie fra lørdag d. 4. april til og med mandag d. 13. april.

Hjælp til SFO-lokale
Kære forældre -

Som I jo allerede har hørt tidligere, blev vi ramt af følger i forbindelse med en vandskade i
børnehaven Tusindstrålen. Det har været en ordentlig omgang, hvor der er brugt mange
kræfter på at få det hele arrangeret og ordnet, og diverse håndværkere, skadefirma mv. har
været med ind over. I første omgang fik vi afslag fra forsikringsselskabet, men efter en del
tovtrækkeri er det alligevel lykkedes at få skaden anerkendt, så det er en stor lettelse.
Tusindstrålen har været i skolens SFO område fra 6. januar frem til vinterferien. Med stor
indsats fra Tusindstrålen og personalet i SFO’en er det lykkedes at komme igennem den
trælse periode, og Tusindstrålen er nu vendt hjem til deres egne lokaler.
Tilbage står at få SFO’en ”køreklar” igen, og her vil vi spørge, om der er nogle af jer forældre,
der har mulighed for at hjælpe. Vi vil gerne have gjort hovedrent, nu hvor mange af tingene
alligevel er flyttet ud – væggene skal desuden laseres en ekstra gang med en varmere gul
farve, og rummet skal nyindrettes. Det lille tilstødende rum til SFO’en vil vi gerne have
indrettet til de ældste af SFO-børnene. Der er indkøbt et stort dukkehus, og så ønsker vi os at
få indrettet et lille ”butik-agtigt” hjørne.
Når vi ved, hvor mange, der kan hjælpe, aftaler vi et tidspunkt. I er velkomne til at ringe til
mig på 24271597 eller blot besvare mailen.
På forhånd tusind tak.
Mange hilsner Vita

OBS: OBS:
Skolen har i dag modtaget instrukser fra Børne- og
Undervisningsministeriet vedrørende evt. virussmitte, så det er helt
klarlagt, hvad skolen skal være opmærksom på samt handle på.
Her er lige Sundhedsstyrelsens generelle vejledning:
https://www.sst.dk/da/Viden/Smitsomme-sygdomme/Smitsomme-sygdomme-AAA/Coronavirus/Spoergsmaal-og-svar
Vi følger selvfølgelig situationen nøje og vil oplyse løbende ved behov, og jeg står selvfølgelig fuldt ud til
rådighed på 2427 1597 (24/7), hvis der opstår spørgsmål.
Venlig hilsen
Vita

Kære forældre i BH-1/2 klasse.
Så løb denne uge afsted. Det går godt i 1/2 klasse, der arbejdes intenst med dansk, vi skriver
ord, klapper stavelser og meget andet derimellem. Pernille dækker nu flere af
børnehaveklassens timer, så det er efterhånden kun i legegymnastik, at der er fælles timer.
Jeg har glemt at lave en ny rengøringslisten, men den kommer med børnene hjem i næste
uge. Vi har desværre måttet sige farvel til Chakra. Vi ønsker hende og familien alt det bedste
fremover. God weekend.
Venlig hilsen Helene

Kære 3/4 klasse.
I dag har Viola og Tina været på besøg igen. Det har været meget spændende at fortsætte
arbejdet med plantefarvning osv.
Vi har desværre måttet sige farvel til Aura. Vi ønsker hende og familien alt det bedste
fremover.
Rigtig god weekend og mange hilsner fra Britta

Kære 5/6 klasse.
Velkommen tilbage efter ferien. Jeg håber I har nydt den. Vi har taget hul på en dansk
periode, hvor vi i denne uge er begyndt at arbejde med ordklasserne: substantiver, verber,
adjektiver. Vi bøjer dem i bestemt og ubestemt, flertal, tider mm. Desuden er vi begyndt at
læse Odysseus rejse og eventyr, som klassesæt, så der er hjemmelæsning til hver dag. Der vil
være en lille udvalgt passage, som eleverne skal øve lidt ekstra, da den bliver brugt til
staveord, hvor vi får genopdaget stavereglerne.

I denne uge har vi oplevet, at elever har besøgt den nærliggende Netto i skoletiden. Der er
blevet taget hånd om det, og der er desuden talt om skolens regler, som siger, at elever ikke
må forlade skolens grund i skoletiden.
Vi byder Elisabeth velkommen tilbage til klassen, og vi glæder os meget til at have hende med
i flokken igen. Jeg ønsker alle en rigtig god weekend
Med venlig hilsen Lone Yde Jensen

Kære forældre og elever i 7/8/9 klasse

Der kom jo desværre forskellige forhindringer i vejen for det planlagte forældremøde. Der er
nu aftalt en ny dato for mødet, nemlig onsdag den 11. marts. Vores UU-vejleder Mie kommer
klokken 17 – 18 og fortæller 8. klasses forældre om det, som disse elever skal til at komme i
gang med vedr. uddannelsesvalg og de forskellige arrangementer i forbindelse med dette.
På mødet taler vi så fra kl. 18 – hvor de øvrige forældre kan støde til - om andre ting, ikke
mindst klasserejsen, visse retningslinjer og principper for både livet på skolen og det sociale
liv i fritiden (ikke mindst de sociale medier og fester), resten af skoleåret og det kommende
skoleårs herligheder.
8.-klasserne skal på besøg på uddannelsesinstitutioner i uge 11 i den såkaldte Brobygning.
De får de nødvendige oplysninger i næste uge.
Vi takker Steffan Rønnow for hans store arbejde med at skabe en righoldig fysikperiode op til
Fastelavn. I denne og de næste to uger har vi i hovedfag historie og hører om den franske
revolution og Napoleonstiden. Derefter står der en treugers periode med biologi.
Med venlig hilsen – Hans Peter Rasmussen

