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Der er en hel del nye medarbejdere på Ellebjerg
Skole:
Vi har fået ny skolesocialrådgivere og ny psykolog
tilknyttet: Lisa, som bliver Rikkes makker og Jette,
som bliver Idas makker.
Steffen har fået nyt job, og vi har ansat Ann-Louise i
hans stilling. Ann-Louise underviser primært på 5.
årgang.
Anne Sørensen er gået på barsel, og hendes
barselsvikar hedder Frank.
Velkommen til alle!

Godt Nytår –
og velkommen til 2016 på Ellebjerg Skole!
Jeg håber at I har haft en dejlig juleferie, og at I er
kommet godt ind i 2016.

Brætspilsdag – tradition på 2. årgang
2. årgang startede, traditionen tro, det nye år med en
brætspilsdag mandag d. 4. januar.
Hele årgangen har spillet gode gammeldags spil som
terning, Stratego og forskellige kortspil.

Kalender januar 2016
Uge 2: Hele skolen er forvandlet til

Ellehøjby!
Allerede i næste uge går vi i gang med Ellehøjby, og
børn og voksne glæder sig til en anderledes uge fuld af
leg, værksteder og fantasi!
I hele Ellehøjby-ugen er mødetiderne anderledes:
Mandag-torsdag møder alle børn kl.8.30-13.
Fredag holder vi afslutning sammen med jer forældre
kl. 15-17, og børnene møder derfor først kl. 10.

Mødetider:
Mandag – torsdag: kl. 8.30-13
Tirsdag d. 12. januar:
Skolens fødselsdag – Ellebjerg Skole fylder 66 år
Fredag: kl. 10-17

Musikskolen SV 15
Musikskolen SV 15 holder pause i januar.
Med venlig hilsen/Jan Lippert

Flot resultat af 6.B
Før jul satte 6. B et mål: de ville sælge julekort for
10.000 kr. Det lyder af meget, men børnene solgte for
hele 13.000 kr., hvilket betyder at børnene, ud over at
tjene penge til Red barnet, også får 5.000 kr. til
klassekassen. Tillykke til 6.B med det flotte resultat!

”I byen ”– temauge i 0.
Børnehaveklasserne har hele to temauger i januar –
først Ellehøjby i uge 2, og i uge 4 hedder temaet ’I
byen’. ’I byen’ handler om København som by.

Fredag d. 15. januar:
Forældrearrangement kl. 15-17
(kl. 16.30-17 rydder vi op i fællesskab)
Mandag d. 18. januar:
Teamdag: Alle elever møder kl. 8-13.
Tirsdag d. 19. januar kl. 17-19.30:
Møde i Skolebestyrelsen
Mange glade 2016-hilsener fra Anne Graah

