Kalender:
24.-26. april
27. april
30.april-4. maj
2. maj-14. maj
8.-9. maj
10.-13. maj
10. maj
14. maj
15. maj
19.-21. maj
22. maj
25. maj
25. maj
5. juni
6.+7. juni
25. juni
26. juni
27. juni
28. juni-12. august
13. august

8.kl. lejrtur
FRI - Bededag
7.kl. lejrtur
FP9 - skriftlige prøver
0.kl. overnatning
Kr. Himmelfartsferie
Konfirmation
Blå mandag
Fagtemadag
Pinseferie
Fagtemadag
9.kl. - sidste skoledag
SMUK FREDAG kl. 15-19
med fællesspisning
Grundlovsdag
Temadage om mental sundhed
9.kl.´s afslutningsaften kl.19-21

SOMMERFEST kl. 17.30-20
Skoleafslutning kl. 8.05-10.45

Sommerferie
SKOLESTART kl. 8.05

Nyt fra skolen
Så kom foråret i al sin blomsterpragt og planlægning af næste skoleår er i fuld gang. Men der er stadig tid til
masser af fælles arrangementer for klasser eller for hele skolen. Foråret forældremøder er i fuld gang med
fokus på det sociale i klasserne, lejrskoler mv. Vi håber, at alle vil nyde de sidste måneder!
Foråret er også fuld af helligdage, der giver småferie til os alle og tid til bl.a. konfirmationer.
Da Teitur skal tilbage til Lærerskolen og gøre sin uddannelse færdig, søger vi en ny lærer til støttetimer,
matematik - og gerne kristendomstimer.
Lejrskoler og overnatning
I april og maj møder den ene klasse efter den anden op på skolen med oppakning, smil og
forventningsfulde øjne. De yngste klasser har overnatning på skolen (2.kl. havde i februar), med ture
ud af huset om dagen - f.eks. til ZOO.
4.klasse havde skønne solskinsdage i Fredericia, 8.klasse er lige nu i København og 7.klasse tager
afsted den første uge i maj til Bornholm.
Generalforsamling
I torsdags var der generalforsamling, hvor bestyrelsen igen på hyggelig vis hver især fremlagde et
afsnit af beretningen. Dan beskrev året, der er gået og de nye tiltag for kommende skoleår bla. mhv
mobil- og skærmfri skole (Læs nedenstående). Hejin blev genvalgt som tilsynsførende. Du kan læse
hans beretning, samt de øvrige beretninger, på skolens hjemmeside. De medlemmer fra
Bestyrelsen, der var på valg, blev genvalgt. Suppleanter blev Anne Kønig og Anne Bystrup.
9.kl. prøver
Et lidt for spændende forår ift. lockouten og gennemførelse af de skriftlige prøver!

9.kl. har fået udtrukket 2 skriftlige fag: engelsk og fysik/kemi, som tages de 2 første mandage i maj
(efter de obligatoriske).
De mundtlige prøver ligger fordelt i juni. De foregår bl.a. i 9.kl.´s lokale, og
der skabes ro omkring prøverne ved, at skolegården og Grønnegården ikke benyttes de dage.

Smuk fredag
”VI HAR BRUG FOR DIG OG DINE KRÆFTER”- står der i en morgensangskanon, og nu er det tid til
den store arbejds- og samværsdag med fællesspisning. Sidste år var der stort fremmøde i strålende
sol. Vi glæder os til at gentage succesen med følgende hold (Tovholder står i parentes):
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Musiklokale (MANGLER!)
Bålhus (Torben-best.)
Gokart-bane (Strynø-SFO)
Sand (Tanja- BH)
Udendørs-småt (Dorthe-BH)

Nedrivning af væg, reparation af kanter og gulv, opsætning af skabe
Muring af bålsted, perlesten køres på som underlag, evt. bænke
Fjernelse af jord, etablering af bump, fliselægning
Udskiftning af sand i sandkasserne
Reparation af huller, udjævning samt lægning af måtter, stramme
svævebane op, vandtønde ved børnehave opsættes, faldunderlag v.
børnehave samt rep. af ”kælkebakker”, maling af skur ved børnehaven
Udendørs-tungt (Strynø-SFO)Nye stammer til bålstedet ved SFO (anskaffelse stammer?), brombær
MASKINER?
fjernes, huller til nye træer?
Indendørs malearb. (Dan) Maling af 2 gangarealer – vægge, paneler og karme
Lege- og hyggesteder (Trine) Etablering af hinke- og løbehjulsbaner, evt. opsætning af bænke
Madlavning til fællesspisning (Birgitte, Mette og Lise- best.) Mad til ”folket” 😊

Invitation til

SMUK FREDAG

- se vedhæftede

Tilmelding foregår på Intra

Fagtemadage og temadage
De sidste fagtemadage skaber mulighed for ture ud af huset, større fordybelse end i hverdagen og
for 9.kl. - at forberede sig til prøverne.
Temadagene om mental sundhed er i støbeskeen, og der vil i løbet af maj blive sendt besked hjem
omkring emner i de enkelte klasser
Juni måned
Der ordnes og rokeres klasser, gøres rent, afleveres bøger, lægges skema og laves aftaler for
næste skoleår.
9.kl.´s afslutningsfest for 9.kl.´s elever og deres forældre foregår mandag aften d. 25. juni i
Fællesrummet. Her bliver der plads til hyggelig snak, taler, underholdning og sang - samt tårer ved
”grædemuren” til sidst. (invitation udsendes)
SOMMERFESTEN, hvor alle familier mødes til skoleårets sidste arrangement, vil der igen være
fodboldkampe, lege, spisning, underholdning, udstillinger og bål til sidst. Vi ser frem til sjov og fest i
solskin! Der vil komme program ud, når vi nærmer os dagen.
Sidste skoledag er kl. 8-10.45 med morgensang, hygge i klasserne og fælles ”God sommerferie” til
sidst i Fællesrummet.
Kommende skoleår:
Når alle er fyldt op med sommerens oplevelser, mødes vi igen d. 13. august, hvor vi har Majbritt Peter
tilbage efter uddannelse til pæd. assistent. Hun vil igen være med i 0.kl. og i SFO.


Nye skolemøbler og opfriskede lokaler til 8.+9.klasse samt flere gruppearbejdspladser
Vi glæder os over at kunne afslutte en længere proces, hvor vi har undersøgt muligheder ved besøg
på skoler og kontakter til firmaer. Vi har truffet afgørelse om at købe skolemøbler hos Holmris
Designbrokers.
I sommerferien males lokalerne, der trækkes strøm og laves flere udtag, nye gardiner mv.



Mobil og skærmfri skole.
Mange skoler har allerede høstet positive erfaringer med skærmfrie frikvarterer: Mere leg og socialt
nærvær, mere koncentration i timerne og større forståelse for, hvad ”skærme” bruges bedst til og
hvornår. En enig bestyrelse og et enigt lærerværelse står bag beslutningen, og vi inddrager herefter
eleverne i en snak om, hvad der kan skabe nye legemuligheder og flere hyggelige samværssteder i
frikvartererne.
Vi ønsker alle en rigtig dejlig sommerferie!

Nyt fra SFO
Med 22 førskolebørn om formiddagen og 104 SFO-børn om eftermiddagen er dagligdagen både opdelt og
fyldt med liv og aktivitet.
Førskolebørnene har taget de nye rammer godt til sig og udnytter mulighederne med en god
oplevelsesappetit. De daglige aktiviteter bliver afviklet med god deltagelse, kreativitet og vilje.
Vi har sagt farvel til Jane, der efter 13 år i SFO´en vil forsøge sig med noget anderledes arbejde. Jane har
gennem de 13 år været med til at forme den SFO, som vi har i dag. Vi kommer til at savne Jane – særligt i
syværkstedet og i køkkenet. Vi siger tak til Jane for de 13 år og et godt samarbejde. Vi ønsker Jane held og
lykke med nyt arbejde.
Vi har lavet aftale med Susanne Nielsen om at tage over umiddelbart efter Jane. Susanne er uddannet
pædagog, og flexjobber ligesom Jane. Susanne starter med en 4 ugers praktik. Vi byder Susanne
velkommen og glæder os til samarbejdet.
Fremtiden byder, udover de daglige og de spontane aktiviteter, på nogle aktivitetstraditioner: 3. klassedag,
Lagkageløb, Rekorddage, afslutning for 3. klasse, fællesfødselsdag og forældrekaffe. I bliver løbende
orienteret om datoerne.
Ses i SFO!
- Strynø

Nyt fra Børnehaven
Det kribler og det krabler… de små dyr er ved at vågne – regnorme, bænkebidere, m.fl. - der er ikke ét dyr
der bliver overset!!!
Ja, så er vi lige pludselig kun 23 børn…. Lidt underligt i starten, hvor børnene skulle finde nye og andre
relationer, nogle skulle lige markere sig og andre skulle bare ”ses”.
Vi har taget imod nye børn – velkommen til dem og deres familier.
Nu er det heldigvis blevet hverdag og børnene trives med hinanden og os. De sprudler af energi og
aktiviteten er i top. Vores hverdag har det sidste stykke tid været delt op i vores sædvanlige daglige
aktiviteter, men det gode vejr giver anledning til at komme ud i lokalområdet. Ture til Stiges legepladser er
altid en succes, vand-/sandleg er fantastisk og sæbebobler hitter altid… så er det forår!
Vi har også haft gang i bål fad og lavet pizza over bål. Det var en kæmpe succes – der blev spist op!
På personalefronten, har vi ansat Heidi Pedersen, som er barselsvikar for Camilla. Velkommen til dig, Heidi!
Camilla har født en lille pige, fredag den 20.4. – på terminsdatoen! Stort TILLYKKE, kære Camilla!
Den kommende måned byder på vores årlige forårstur til Hollufgård Vandmølle. Denne gang skal vi, udover
at opleve og sanse naturen, også udfordres på det motoriske område. Mere om dette i næste nyhedsbrev.
Mange forårs hilsner fra Børnehaven

Billederne er et udvalg af de billeder, som 4.klasse
udstiller efter sommerferien på Filosoffens årlige
børnekunstudstilling.

