Kalender:
21. aug.
24. aug.
30. aug.
1. sep.
2. sep.
5. sep.
12. sep.
13. sep.
13. – 15. sep.
18. – 22. sep.
20. – 22. sep.
25. + 26. sep.
26. sep.
27. sep.

Forældremøde i 0., 3., 6. og 7.kl. - kl. 19.00
Forældremøde i 1., 2. og 4.kl. - kl. 19.00
Forældremøde i 5., 8. og 9.kl. - kl. 19.00
Bedsteforældredag i børnehaven kl. 10 - 12
RENGØRINGSDAG
Fagtemadag
7.kl. konfirmationsforberedelse kl. 8 - 9
UUO 8.kl.
3.kl. lejrtur til Langeland
9.kl. i Island
5.kl. lejrtur
Skolefoto
7.kl. på Møntergården
SSP-møde vedr. Digital Dannelse kl. 19 – 21 i Søhushallen

Nyt fra skolen
Skolestart og hejsning af det grønne flag
Glade, parate børn, der begejstret møder kammerater og personale. Hvad kan man ønske sig mere?
Kun få dage efter skolestart, brugte miljørådet og deres tilknyttede lærere, Mia og Jan, ekstra tid på at
deltailplanlægge og øve planen for minister Merete Riisagers besøg med samling i Fællesrummet og
bagefter hejsning af det grønne flag. Det blev en vellykket og intensiv time, som I kan læse mere om på
intra, på hjemmesiden, på facebook og på Fyens.dk
Nyansættelser
I Grys skema skulle vi have haft Simone (timevikar sidste skoleår - nu nyuddannet) som vikar i perioden,
hvor stillingen slås op. Simone fik fast arbejde samme dag som skolestart, men allerede i denne uge har vi
ansat Peter Saxtoft, 59 år, i vikariatet. Han har undervist på flere forskellige skoler og det midlertidige skema
hos os, passer fint ind i de fag, som er Peters kompetenceområder. (Foto af Peter vil snarest være at se på
skolens hjemmeside).
Derudover vil Diana (læs under ”Nyt fra SFO”) varetage timer i 0.kl., mens Majbritt er på efteruddannelse
hele dette skoleår.
Vi byder begge hjertelig velkommen og håber og tror, at de vil finde sig godt til rette hos os.
Rengøringsdag
Det var festligt på skolen, i SFO og børnehave i foråret til ”Smuk fredag”, og nu lægger vi an til samme gode
stemning d. 2. september, hvor der er rengøringsdag fra kl. 8.30 – 13.30. Se indbydelse og tilmelding på
Forældreintra.
Nyt madkundskabslokale og nye vinduer
Kig forbi lokalet. Det er blevet SÅ flot! Nu med 8 gode arbejdsstationer.
I efterårsferien renoveres hele facaden og vinduerne ud til Grønnegården – ind mod 3. + 4.kl.
Vi glæder os til en flot facade og til tætte vinduer.

iPads
Nu er aftalen omkring indkøb af iPads helt plads, så snart har vi et rullende klassesæt (til indskolingen) +
lærer-iPads til brug i undervisningen.
SSP - Digital dannelse
SSP´s lokalbestyrelse har arrangeret en forældreaften d. 27. sep. om risikoadfærd på de sociale medier. Der
er plads til de første 300, der tilmelder sig. (Se også vedhæftede invitation)
Musikskole
Velkommen tilbage til Birgitte og Arne fra Musikskolen, som i år underviser i ”Snurretop” for de yngste, i
”Basun Basis”, ”Basun Plus”, ”Guitar Basis” og ”Guitar Plus”. Vi ser frem til samarbejde i år og i årene
fremover og glæder os over et bredere musikliv på skolen – i hverdagen og til arrangementer. Find mere info
på Forældreintra.

Nyt fra SFO
Sommerferien er ovre, og vi er klar til at tage os godt af børnene efter endt
skole.
Maibritt begynder på uddannelse (Pædagogisk Assistent) d. 1.sep. Hun glæder
sig til at få en teoretisk dimension på den daglige praksis i sfo´en. Maibrit vil
være på uddannelse i et år og i det tidsrum, har vi ansat Diana Roth. Diana er
uddannet PA´er, og hun glæder sig til at komme i gang.
Vi arbejder for øjeblikket på, i samarbejde med Odense Kommune, at oprette en
praktikplads til en uddannet pædagog. I vil høre nærmere, hvis vi kan blive
enige om rammerne.
Vi ser frem til et nyt skoleår, hvor vi sammen vil skabe nogle gode rammer for
børnene og fortsætte det gode samarbejde med jer forældre.
Strynø

Nyt fra Børnehaven
For første gang har børnehaven holdt lukket i tre uger i sommerferien, da ingen børn havde brug for
sommerferiepasning. Det har betydet at vi, på personalefronten, har fået afviklet vores ferie, og derfor kan
være der, når børnene er der. Dog mangler vi Sanne, som er sygemeldt med en brækket finger. Hun vender
tilbage i uge 37. Heldigvis har vi en masse søde, unge vikarer som er trådt til og som har hjulpet os, når vi
har/ har haft brug for det.
Det var tydeligt, at børnene havde glædet sig til at komme hen til deres venner igen efter ferien. Deres øjne
strålede, og der var livlig aktivitet med det samme. Børnehaven blev igen fyldt med skønne børnestemmer,
latter, leg og sprudlende liv.
Vi er kommet godt i gang med hverdagen, som indeholder alt fra gymnastik, musik og natur - til sprog, krea,
m.m. Der udover ser vi frem til en tur til Hollufgård, tur til Bybondegård, og ikke mindst ser vi frem til
Bedsteforældredagen, som plejer at være en fantastisk, hyggelig dag. Mere om alt i næste nyhedsbrev –
eller følg os på facebook.
Hilsen alle i Børnehaven.

