Nyhedsbrev
DECEMBER 2016

Morgensamling d. 2. dec.
Fællessang: ’Det sørmæ’
sandt december’
Anne trækker lod fra den
magiske nissehue – hvem
skal tænde det første
adventslys?
0. årgang optræder med
’Alle børn har ret’

December… En måned fuld af klip-og-klistre, engle,
nisser, juletræer, sang og lys! Børnene er i gang med
at øve sig til vores julemorgensamlinger og i morgen –
d. 1. december – bliver hele skolen pyntet 

Uddeling af priser – hvem
har pyntet flottest op?
Fællessang: ’På loftet
sidder nissen’

Personalenyt
Vi byder med glæde Eva Hj velkommen tilbage til
skolen og 0. årgang, efter lang tids sygdom. Eva starter
på deltid d. 9. december.
Vi siger også velkommen til:
Charlotte, som er lærer og nyansat til 0. årgang.
Frank, som er blevet fastansat lærer på 7. årgang,
efter at have haft et barselsvikariat for
Anne Sø, som kommer tilbage lige før juleferien.
Velkommen alle sammen!

DECEMBER-kalender
d. 1. dec.:

Temadag: alle elever møder kl. 8-13.
Rettighedsrådet mødes kl. 13.15-14.30

d. 2. dec.:

Morgenkaffe for forældre i Foyeren kl.
7.30-8

Salg af julekort til fordel for Red Barnet
Julemorgensamling kl. 8.10 – ca. 8.30 i
aulaen

Igen i år sælger 7.årgang til-og-fra-kort til fordel for Red
Barnet. Kortene sælges alle dage i december for 25kr.
(20 styks i en pakke). Hvis forældre ønsker at købe en
pakke, så kontakt lærer Ida Bisgaard (IM).
De er med meget søde motiver!

Rettighedsrådet laver en
tilgængelighedsvandring på skolen.
Hvordan er det fx at tage sig frem på
skolen hvis man er blind eller sidder i
kørestol?

Kontaktforældre arrangerer klassefest
Tirsdag den 13.dec har kontaktforældrene i 7.b
arrangeret klassefest, hvor flere af klassens
filmprojekter fra fagene skal ses sammen med popcorn
og sodavand. Når klassefesten slutter, så bliver alle
eleverne i 7.b på skolen sammen med lærerne Frank og
Ida, og så er der dømt natte-løb og overnatning, inden
eleverne holder en fortjent fridag om onsdagen 

d. 9. dec.:

Morgenkaffe for forældre i Foyeren kl.
7.30-8
Julemorgensamling kl. 8.10 – ca. 8.30 i
aulaen

d. 16. dec.:

Aflevering af børn
Forældres biler MÅ IKKE køre ind ved indgang B! Det
skaber kaos og farlige situationer om morgenen.
Hvis børnene skal ind på skolen via P. Knudsens gade,
skal indgang A eller D bruges!

Morgenkaffe for forældre i Foyeren kl.
7.30-8
Luciamorgen kl. 8.10 – ca. 8.30 i aulaen

d. 21. dec.:

Juleafslutning: alle børn møder kl. 9-11

d. 22. december – d. 3. januar: J U L E F E R I E
Glade decemberhilsener fra
Anne Graah

