Nyhedsbrev maj 2015

Kære alle
Tænk at vi allerede skal tage hul på maj måned—
med lejrskoler, udflugter, vikingeuge, sommerfest ,
sidste skoledag og de skriftlige prøver for 9. årgang..! Vi glæder os til en aktiv, lysegrøn og lærerig
forårsmåned!
Mange glade hilsener fra Anne Graah

Fokus på fravær
Fravær er ofte det første tegn på at en elev ikke
trives, og vi følger derfor hver enkel elevs fravær
nøje i samarbejde med vores nye fraværskonsulent, Therese.

Orlameter
Læseheste på 4.-6. årgang har i
foråret med stor lyst læst bøger
der er nomineret til Orlaprisen
2015. I den forbindelse har vi
haft vores eget ”Orlameter” her har eleverne kunnet bedømme bøgerne med 1, 3 eller
6 stjerner. Nu er det så tid til at
stemme til den rigtige konkurrence, hvilket man kan gøre på
http://www.dr.dk/Ultra/
forside.htm
Kærlig hilsen Henrik

Brandkadetter
Fire elever fra vores 8. årgang er nu klar med
grunduddannelsen som brandkadet — vi siger til
lykke til Tam, John, Louise og Yakup!
Mange hilsener fra Jytte S

Det sker i maj:
D. 1. maj-15. juni: Digital tilmelding til modersmålsundervisning
på www.kk.dk/modersmaal
D. 4.-6. maj: Færdselsdage. Alle elever fra 0.-8. møder kl. 8-13
D. 11.-13. maj: 6. årgang på lejrskole
D. 18.-22. maj: Vikingeuge på 0. årgang
D. 19. maj: Olympiade for børnehavebørn på 4 år. Vores ISAtrænere fra 8. årgang guider børnene igennem eftermiddagen :-)
D. 28.-29. maj: To temadage for alle elever fra 0.-8. årgang hvor
vi i fællesskab forbereder Forårsfesten. Den 29. er desuden Sidste skoledag for 9. årgang med den traditionelle karamelkastning :-) Alle elever møder kl. 8-13 begge dage.

Lørdag d. 30. maj: Forårsfest kl. 10-14
… og i juni:
D. 2.-4. juni: 5. årgang på lejrskole
D. 23. juni: Idrætsdag. Alle elever møder kl. 8-13.
D. 24. juni: Ellebjerg Skole deltager med sin traditionelle
snobrødsbod ved St Hans på Karens Minde
D. 25. juni: Dimission for 9. årgang kl. 18-20.

