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Så er der lidt nyt fra kontoret igen.
Nu er efteråret over os, og det betyder smukke
farver i naturen, regnbuer og regnvejr. Så husk
endelig regntøjet og skiftetøjet til de yngre
elever.
Klasserne har nu hver fået en ”indedag”, det
betyder, at de må blive indenfor en hel skoledag
på skift. Dette gælder frem til påskeferien.
I den kommende måned vil der afvikles
skole/hjemsamtaler i alle klasser, og de bliver ikke
aflyst. Vi vil dog gerne opfordre til, at I kun møder
én forældre op til hver elev. Vi skal nok spritte af
efter hver samtale. Alle tidspunkter for
samtalerne ligger på hjemmesiden, og I vil
modtage mail fra hver enkelt klasselærer med
tidspunkter mv.
Vores indskrivning til kommende 0.kl lørdag d.
14.11. er udskudt.

Kommende
arrangementer:
29-10-2020

Guld Dennis
arrangement for 8.kl.
03-11-2020

UU vejledning i 8.kl.
14-11-2020

Indskrivning til 0.kl.
bliver flyttet.
28-11-2020

Julemarked aflyst!
30-11-2020

Fagdag 3
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Vi plejer jo at gå i kirke og holde julegudstjeneste
den sidste dag inden vores juleferie, og jeg har
talt med præsten omkring det. I år er vi
desværre nødt til at aflyse, da vi er for mange,
og der er ikke mulighed for at flytte det. Vi kan så
glæde os over, at børnehaven opfylder
kriterierne, og kan komme til julegudstjeneste.
Vi har observeret at nogle af vores elever
mangler lys på cyklen, så husk endelig at tjekke
cyklerne. Det er så dejligt, at vi har rigtig mange
af vores elever, der gerne vil cykle i skole, så
fortsæt endelig med det. Elevrådet har faktisk et
ønske om, at vi skal udvide vores cykelstativ. Det
er jo et ønske, der er til at have med at gøre!
Vores nye børnehave er blevet taget i brug, vi
havde ikke den store indvielse som planlagt pga.
corna. Men nu er børnene i både sfo og
børnehave flyttet ind, og det er bare skønt.
Sidst, men ikke mindst vil jeg gerne sige
velkommen til Loui i 4.kl. og Frida i 3.kl. Vi håber,
at I bliver rigtig glade for at være hos os!
Pas godt på jer selv og hinanden derude.
Med venlig hilsen
Anita Bisgaard
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