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Det er en kold tid, som vi lever i…
Dog er temperaturen noget over gennemsnittet for januar, og det betyder, at det er mere regntøjet
end vintertøjet, som børnene har brug for.
Vi er ude hver dag i pauserne uanset vejret,
dog med enkelte undtagelser, hvis det bare
siler ned med regn, får børnene naturligvis
lov til at blive indenfor.
Torsdag 9. januar havde 8.kl. besøg af deres
UU-vejleder, hvor hun vejledte dem til intro-kurserne
på ungdomsuddannelserne, disse ligger i uge 13.
Vores 4. kl. får besøg af den kommunale tandpleje følgende datoer; 27. februar, 27. marts, 23.
april og 28. maj, så kan de få lært at børste tænderne.
Vi har lavet en fratrædelsesaftale med Karl fra vores SFO, da han har været sygemeldt siden april
sidste år, og der er desværre ikke nogen fremgang helbredsmæssigt, derfor denne lidt svære,
men nødvendige beslutning. Vi har heldigvis forsat Helle til at varetage Karls arbejde. Og vi ønsker alt det bedste for Karl.
Fredag 10. januar var der discoaften på skolen for eleverne fra 5.kl. – 8.kl. Det var en god aften,
og tak til Viktor og Maja S mødre, for at stå for dette fine arrangement.
Mandag 27. januar har vi fagdag i sprog (fra kl. 8.00 -13.00).
I vil modtage informationer fra lærerne, når vi nærmer os datoen.
I uge seks har vi emneuge, og vi afholder skolefest torsdag
6. februar så husk endelig at sætte kryds i kalenderen!
Susanne var desværre så uheldig at falde og brække sin arm
i juleferien, hun er pt sygemeldt på deltid, og det betyder,
at hun ikke kan varetage alle sine timer selv.
Jeg har derfor overtaget undervisningen i tysk i 7. kl. for hende,
da det rent skemateknisk kunne lade sig gøre, indtil hun er helt fit
for fight igen. Vi beklager naturligvis de gener, som dette medfører,
ikke mindst Susanne selv.
Til sidst men ikke mindst, er der en lille hilsen fra den store vide verden.
Rigtig god dag til jer alle!
Kærlig hilsen
Anita Bisgaard

Pssst...
Der er konstateret
børneorm.
Læs opslaget
bagerst, og se
hvilke
forholdsregler,
I bør tage.

Hej alle skønne elever,
lærere og forældre.
Her, en lille hilsen til jer alle fra Vietnams
varme. Vi har det rigtig godt og nyder det
i fulde drag. Vi har været i Hanoi, hvor vi
oplevede en af verdens mest kaotiske byer, og
var på dagstur til Ninh Binh som er en meget
pæn nationalpark i Vietnam. Desuden har vi
været i Halong Bay, som er et af de
smukkeste steder jeg har været!
Herefter rejste vi til Da Nang, hvor vi har set
Lady Buddha og Ba Na Hills, og nu sidder
vi i Hoi An - en hyggelig lille lanterne- og
skrædderby. Efter Hoi An skal vi til Ho Chi
Minh og så er tiden i Vietnam færdig - så går
turen til Thailand og de fine elefanter.
Jeg savner alle jeres skønne børn.
Stort knus fra Amalie
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