Kære alle
Det er sørmæ’ sandt – det er december!
Der bliver klippet og klistret og sunget og øvet Lucia
og spist risengrød og tegnet nisser og juletræer på
hele skolen, og det er dejligt!
I aualen står juletræet klart, og det er, traditionen tro,
pyntet af 4. årgang.
Hver fredag i december holder vi fælles
morgensamling for hele skolen i aulaen kl. 8.20, hvor
eleverne optræder på skift. Der skal også trækkes
navne fra den magiske nissehue, for at se hvem der
skal tænde adventslyset 

Sæbe på toiletterne
Skolebestyrelsen og skolens ledelse får
jævnligt spørgsmål fra forældre vedrørende
manglende sæbe på børnenes toiletter. Vi har forsøgt
med forskellige løsninger, men det er ikke helt nemt…
Almindelig håndsæbe er uhygiejnisk, og vi har haft
problemer med at elever tømmer den flydende sæbe
ud på gulvet, så det bliver glat og farligt. I øjeblikket er
vi ved at undersøge om vi kan skaffe gammeldags
holdere til ”vridesæbe”, for at se om denne løsning er
bedre end de tidligere.

Forældrekaffe
Kom og få en snak og en kop kaffe med
skolebestyrelsen og skolens leder :
Forældrekaffe i Loungen den første fredag i hver
måned, næste gang d. 5. december kl. 7.30-8.

Personalenyt
Vi har i de sidste par uger haft ansættelsessamtaler med flere kvalificerede ansøgere, og vi har
ansat en fransklærer og en dansklærer, der overtager
skemaet efter Anette Rudbeck, som har fået nyt job.
I fransk har vi ansat Rached Dali, som vil indgå i
teamet omkring 5. årgang. Rached starter d. 8.
december.
Til 1. årgang har vi ansat Tine Fricke, som også bliver
skolens nye læsevejleder. Tine starter d. 1. januar.
Indtil Tine kan starte, vil Malik være vikar på 1. årgang.
På 7. årgang vil Peter Grau (som i forvejen underviser i
tysk) overtage opgaven som matematiklærer.
Vi siger held og lykke til Anette og velkommen til
Rached, Tine og Peter!

Sæt X i kalenderen

d. 2. dec.: Fyraftensmøde for 2. årg. forældre kl. 17-18.
d. 5. dec.: Forældrekaffe kl. 7.30-8
d. 5. dec.: Morgensamling kl. 8.20
d. 8. dec.: Koncert med Outlandish kl. 12.30 i aulaen
d. 9. dec.: Skolebestyrelsesmøde kl. 17-19.30
d. 12. dec.: Luciamorgen kl. 8.20
d. 19. dec.: Juleafslutning:Alle børn møder kl. 8.30-11.
Fælles afslutning i aulaen kl. 10.30-11.
d. 5. januar 2015: Skolen starter igen!
Mange glade nissehilsener fra Anne Graah

