Kalender:
29. - 2. jan.
1. feb.
1. feb.
5. feb.
7. + 8. feb.
8. feb.
9. feb.
11. feb.
10. - 18. feb.
22. feb.
22 + 23. feb.
26. + 27. feb.
26. feb. - 1. marts
7. marts
8. marts
19. - 23. marts

8.kl. projektuge
5.kl. skole/hjemsamtaler
ForårsSFOmøde kl. 19-21
Forældremøde 9.kl.
Projektfremlæggelser 8.kl.
Forældremøde 6.kl.
Fastelavn
Tankens fastelavnsfest i Skolegården kl. 14
Vinterferie
5.kl. skole/hjemsamtaler
2.kl. lejrtur
3.kl. skole/hjemsamtaler
Introdage UUO – 8.kl.
Trivselsdag kl. 8-13
5.kl. skole/hjemsamtaler
Aktivuge

22. marts

FORÅRSFEST + 6.kl.´s café (invitation udsendes)

24. marts - 2. april

4. april.
5. april.
9. april.
12. - 13. april
18. - 20. april

Påskeferie
Forældremøde 1. + 8.kl.
Forældremøde 4.kl.
Forældremøde 2.kl.
1.kl. overnatning
4.kl. lejrtur

19. april

GENERALFORSAMLING

24. - 26. april
27. april

8.kl. lejrtur
FRI - Bededag

Nyt fra skolen
Sikke en dejlig forældredag og en skøn skolefest!
Fællesrummet var fyldt under morgensang og elevernes humør var i top! Det er SÅ godt for dem at have
mulighed for at vise deres forældre, hvordan de har det i klassen, og hvad der optager dem, når de er i
skole. 7.klasse og deres forældre skal have tak for salg af mange slags hjemmebagte lækkerier i
frikvartersboden. Dagen var kun lige forbi, så blev der pyntet op og dækket borde. Skolefesten var igen flot
tilrettelagt og der var fyldt på dansegulvet, da forældrebandet spillede. Tak til alle jer, der gjorde skolefesten
mulig. Vi ses igen næste år!
Det er rart at mærke, at dagene bliver lysere og lysere. Indenfor på gangene ved 1.- 4.kl. er der også blev
flot og lyst, efter at alt på gangen er blevet malet, og nye lamper sat op. I vinterferien fortsætter
malerarbejdet. Denne gang er det Læsehulen med kontor og gangen udenfor, der bliver malet. Derudover
bliver der skiftet vinduer og facadebeklædning i 1.+ 2.kl. på samme måde, som det blev i 3.+ 4.kl.´s bygning i
efteråret.

Kort praktisk info:
• Skal man bede sit barn fri i mere end en dag, skal man skrive besked på intra både til teamlærere
og til kontoret. Lærerne er ikke forpligtede til at lave særlige lektieaftaler for fraværsperioden for den
enkelte elev.
•

HUSK: LYGTER og REFLEKSER til og fra skole SAMT INDESKO PÅ SKOLEN
HVER DAG

Projektopgaver
9.kl.har arbejdet med projektopgaver ud fra emnet ”Vores verden”, og har fremlagt for klassen og for deres
forældre til forældredagen - i år som caféer, man kunne gå rundt til på skift. Det blev til rigtig mange flotte
opgaver og fremlæggelser. Derudover tilbød en enkelt gruppe at fremlægge for 8.kl. ”Det ville vi selv have
ønsket, at vi havde fået muligheden for at opleve, da vi gik i 8.kl.!” - Det er bare skønt, når eleverne selv
tager initiativ og ansvar i fællesskabet.
8. kl. arbejder i hele denne uge ud fra det overordnede emne ”Verdens problemer” og har fremlæggelser i
uge 7.
Ansættelse af barselsvikar
Camilla har sidste dag i børnehaven d. 1. marts. Vi ønsker hende held og lykke med fødslen og glæder os til
at se hende og den lille nye i løbet af april.
Vi har slået stillingen som barselsvikar i børnehaven op, idet hende, vi havde en aftale med, der skulle starte
d. 2. marts, har fået fast stilling og er sprunget fra. Vi er spændte på at se feltet af ansøgere og indkalder til
samtaler lige efter vinterferien.
Fastelavn
Igen i år er der fastelavn for alle i skoletiden. Vi starter i Fællesrummet med sang og mulighed for at se alle
de sjove, spændende og måske uhyggelige udklædninger. Der bliver slået katten af tønden og kåret
kattekonger og –dronninger. 1. – 4.kl. har 3 lektioner til fastelavn og 5.- 9.kl. har 2 lektioner. Derefter er der
almindelig undervisning.
Trivselsdag d. 7. marts
Trivselsrådet er i gang med at planlægge Trivselsdagen, der varer fra kl. 8 – 13. De første lektioner bliver
årgangsdelte aktiviteter - to og to klasser sammen. Traditionen tro slutter dagen af med Talentshow for hele
skolen i gymnastiksalen. Uden for 4.kl. hænger en liste, hvor eleverne kan skrive sig på. Der er i øjeblikket
underholdning med sange, musik, gymnastik og standup på programmet.
Lasse og Kennet samt Trivselsrådet står for dagens arrangement,
Aktivuge og forårsfest med 7.kl.´s teater i ugen op til påskeferien
Aktivugens udvalg er i fuld sving med planlægningen, 7.kl.´s manuskriptet er ankommet fra forlaget, så de
kan gå i gang med øvning til årets store forestilling. Fornemmelsen herfra er, at det bliver en vild uge med
mange dramatiske oplevelser!!!
Generalforsamling
Sæt et stort kryds ved d. 19. april! Det er bl.a. her, I har muligheden for at komme med jeres input i debatten
om, hvordan vi laver skole. Derudover får man muligheden for at høre om skolens økonomiske situation og
visioner, om nye tiltag, årets beretninger og få sig en hyggelig snak med andre forældre over kaffen og
kagen.

Nyt fra SFO
Det nye år er godt i gang i SFO´en. Vi kan se
tilbage på en rigtig juledecember som afslutning
på sidste år. Vi havde en del arrangementer, og
vi kan konstatere, at de alle blev afviklet til glæde
for såvel børn, forældre og personale. Tak til de
forældre, som hjalp til.
Årets første fællesfødselsdag er afviklet med
børnevalgt menu, flag, guldtallerkner og sang.

Kreaværkstedet har været ramt af ”kæmpeperlepladefeber” i lang tid. Vi har set os nødsaget til at indføre
begrænsninger på det område. En kalkulation på omkostningerne viste, at budgetforhold og perleudgifter
ikke balancerede. Vi fortsætter dog med perlerier som aktivitet – dog i mere almindelig skalaforhold.
Traditionen tro har vi produceret bestilt pynt til skolefesten, og denne gang med forældreassistance. (Tak for
hjælpen.) Det er en udmærket entreprise, som vi gerne står for.
Rikke, som har været vikar for Diana, stopper til
februar, da hun skal starte uddannelse. Diana er
fortsat sygemeldt, så jeg har lavet aftale med Cecilie
(som vi jo kender) om at være vikar.
Vi har drøftet vores praksis vedrørende e-spil i
SFO´en, og i en periode forsøgt os med ændrede
regler. Vi har nu besluttet, at børnene må spille på
fredage fra kl. 14 og på skolefridage 1 time om
formiddagen og igen fra kl. 14. Øvrige regler for
samvær i SFO har vi ligeledes gennemgået og
vurderet/justeret – ligeledes personalets indbyrdes
aftaler. Hvis I har spørgsmål, eller vil høre mere, er I
velkomne til at kontakte mig. I vinterferien har vi åben for tilmeldte børn. 18 børn, på de dage der er flest, og
10 når der er færrest.
Og lad os så få noget vinter! - Strynø

Nyt fra Børnehaven
Vi holder af hverdagen
Efter en dejlig hektisk december måned med masser af aktivitet og spændte børn, er vi nu i gang med
hverdagen! Denne byder på vores sædvanlige daglige aktiviteter, som musik, gymnastik, kreativiteter og
udeliv.
Ind imellem bryder vi hverdagen – f.eks. havde vi ”Sansedag”, hvor børnene skulle gå på alverdens ting, lige
fra sten og mos til vat og pasta, de skulle lede efter lys i mørke, smage og lugte til bl.a. soya, citron og kiks,
og de lyttede til forskellige lyde. Vi sluttede dagen af med afslapning til dæmpet musik og historie.
Pr. 1.2. er vi 31 børn, og den 1.3. siger vi farvel til 11 store børn der er klar til at indtage ForårsSFOen 1.
marts, og de glæder sig! Det er altid vemodigt at skulle sende dem videre, men heldigvis er de lige på den
anden side af døren/hegnet, så der er mulighed for dagligt gensyn og et lille kram.
Inden længe skal vi også sige farvel, men på gensyn, til Camilla, som skal på barsel. Vi kommer til at savne
hende, men ønsker hende alt mulig held og lykke med familieforøgelsen.
Den kommende måneds aktiviteter kommer til at omhandle fastelavn med ris, masker, sange og
tøndeslagning. Efter vinterferien holder vi afslutning for de store børn med en tur til Sanseudstillingen på
Brandts.
Dette, og meget mere, er hvad der rører sig i børnehaven lige for tiden.

Mange vinter(gæk)hilsner fra børn og voksne.

