Kalender:
21. aug.
23. aug.
24. aug.
28. aug.
1. sep.
6. sep.
10. sep.
13. + 14. sep.
18. sep.
20. sep.
19. – 21. sep.
24. – 28. sep.
2. okt.
3. – 5. okt.
4. okt.
8. – 11. okt.
9. okt.

Forældremøde i 0., 1. og 4.kl. - kl. 19.00
Forældremøde i 2., 6. og 7.kl. - kl. 19.00
Håndboldkaravane for 2., 3. og 4.kl.
Forældremøde i 3., 5., 8. og 9.kl. - kl. 19.00
RENGØRINGSDAG kl. 8.30 -13.30 – tilmelding på intra
7.kl. konfirmationsforberedelse kl. 8.15-15.15
Fagtemadag + 8.kl. ”Skills” kl. 8-13
Pædagogiske dage.
Forældreundervisning og –pasning i SFO og BH 
Trivselsdag kl. 8-13
SSP-foredrag kl. 18.30-20.30 i Søhushallen
6.kl. lejrtur til Vigelsø
9.kl. udlandsrejse til London
Skolefoto
4.kl. lejrtur til Vindebyøre
7.kl. konfirmationsforberedelse kl. 10-11
AKTIVUGE – Grønt flag: ”Økologisk produktion”
Motionsdag. Vi løber for ”Julehjælp” + nyt til vores skole

Nyt fra skolen
Glade, livlige, solbrune og så er de vokset! Det er lige overraskende hvert år, hvor store eleverne er blevet i
ferien, og hvor skønt det føles, at de er tilbage og fylder alle lokaler ud med snak, grin og forventningsfulde
ansigter. Vi tager hul på et nyt skoleår med nye lærere - VELKOMMEN til Line (i 1.kl.´s team), Susanne (i
2.kl.´s team) og Pernille (i 8.kl.´s team) - og med nye skolemøbler . (Under ”kontakt” på skolens
hjemmeside, kan I finde fotos af alle ansatte).
Mobilfri skole og skærmfrie frikvarterer
Så er mobilerne låst inde hele skoledagen og computerskærmene lukket ned i frikvartererne. Vi er spændte
på at se og høre, hvilken betydning det får for leg og samvær.
Når det bliver efterår, og der skal være mulighed for flere aktiviteter indenfor, skal der købes bl.a. brætspil.
Vi opfordrer til, at I kigger, om I har komplette spil liggende hjemme, som I vil donere til skolen. Hvis I
handler i BILKA eller FØTEX, må I meget gerne bede om samlemærker, da det giver mulighed for at få
60% på spil indtil 18. okt.. Hvis I ikke selv skal bruge mærkerne, vil vi meget gerne samle dem sammen på
kontoret og bruge dem, når vi skal ud og købe spil ind.
Pædagogiske dage
ligger i dette skoleår allerede i september. Vi ser frem til at få tid til at arbejde med emner som f.eks.”det
gode børneliv”, ”fagenes timefordeling” og ”de nye pædagogiske lærerplaner”.

Alle i både skole, SFO og børnehave har nydt de lidt anderledes dage, det har været, når forældre og
bedsteforældre har passet børn og lavet anderledes undervisning end den, eleverne får til hverdag.
Vi håber, at I igen er nogle, der har lyst til at hjælpe til torsdag eftermiddag i SFO og børnehave (fra kl. 13)
samt hele fredag i børnehaven, i morgen- og eftermiddagsSFO og i skolen fredag kl. 8-12.
Kig på til- og framelding på intra ift. pasning af jeres børn i SFO og børnehave og tilmeld jer på
børnehavens tilmelding ift. at hjælpe med pasningen der, og på skolen tilmelding ift. pasning i SFO og
undervisning i skolen.
Forældremøder
De første forældremøder, som de enkelte klassers teamlærere inviterer til, ligger i slutningen af august (se
kalender). Møderne starter fælles i Fællesrummet.
Rengøringsdag
Sæt kryds i kalenderen ved lørdag d. 1.sep., hvor vi igen byder på en gang fællesspisning i forbindelse med
at lokaler og gangarealer bliver gjort hovedrent. I år gennemgås også alle fotos i arkivet og arkiveres på ny.
SSP
Temaet for efterårets møde d. 20. sep. i Søhushallen er denne gang ”Dannelse, robusthed og opdragelse”.
Maiken Juul, som har specialiseret sig i den indre dialog og optimeringen af tanke-, følelses- og
handlemønstre, kommer og holder oplæg for forældre og ansatte i lokalområdets institutioner og skoler.
Skolefoto
Tirsdag d. 2. okt. bliver hele 0., 1., 4., 7. og 9.kl. fotograferet. Derudover bliver der taget fotos af nye elever,
personalet og hele skolen samlet. I vil modtage info fra Dansk Skolefoto inden, hvor I kan bestille portræt- og
klassefotos.
Lejrskole
En del klasser har deres lejrskole liggende i efteråret: 9.klasse tager til London, 6.klasse tager til Vigelsø og
4 klasse tager til Vindebyøre. Vi er glade for og stolte af, at vores elever får mulighed for at komme afsted
hvert år.
Uge 41
I uge 41 arbejder alle igen med natur, miljø og bæredygtighed for at indsamle viden, lave nye tiltag - måske
ændre vaner - og skolen får derved mulighed for at indsende rapport og igen få tildelt retten til at hejse ”det
grønne flag”. I morgen, torsdag, hejses flaget påny kl. 9.30 for forrige skoleårs arbejde! Alle skoledage
mandag-torsdag er kl. 8-13.
Ugen slutter med motionsdag fredag, hvor der i år løbes penge ind til ”Julehjælp” og til nye investeringer i
legeaktiviteter på skolen. Dagen er fra 8-11.45.
Rigtig godt skoleår til alle!

Hilsen fra hele personalet

Nyt fra SFO
Vi har haft nogle dejlige uger før og efter ferien med feriepasning i SFO. Det er altid dejligt for både børn og
voksne, når vi er færre i institutionen og har mere ro og tid til hinanden.
Vi har sagt farvel til Benjamin efter 1½ år, og han er klar til at påbegynde uddannelse. Line Katrine er
begyndt i stillingen, og hun føler sig allerede hjemme i SFO´en. Vi glæder os til samarbejdet med hende.
Cecilie har haft sidste arbejdsdag og skal begynde uddannelse på pædagogseminariet. Det har været dejligt,
at have hende i SFO´en, og vi forventer, at kunne bruge Cecilie som tilkaldevikar nogen tid endnu.
Maibritt er blevet færdig med sin uddannelsesorlov, så hun vender tilbage til SFO og 0. klasse. Maibritt er nu
Pædagogisk Assistent, og vi glæder os til at få hende tilbage og nyde godt af hendes nye viden.
Fortsat god rest-sommer - Strynø

