Kaptajn Johnsens Skole

Nyhedsbrev marts 2016
Kære forældre og elever
Skolens traditioner
På skolen holder vi, som I ved, fast i nogle traditioner, vi synes er både hyggelige og givende
for skolens elever. Vi forventer, at alle elever deltager i skolens sociale liv og vi opfordrer
forældre til at bakke om vores traditioner ved at prioritere deres barns deltagelse også på de
dage, hvor den traditionelle undervisning er omlagt som i kommende uge 14 (4.-8. april), hvor
vi holder Emneuge – eller når der er et særligt skolearrangement, som festerne på torsdagene
i hhv. uge 10 og 11.
Skolefester
Torsdag den 10. marts holder skolen om aftenen Gallafest i Riddersalen for 8. og 9. klasserne
med middag og lanciers. Det er én af vores traditioner som vi glæder os til. Begge årgange er
blevet undervist i lanciers igennem de seneste uger og ser frem til denne aften.
De mindre skal ikke snydes for en fest, hvorfor der er planlagt Skolefest for 5., 6. og 7. klasserne
torsdag den 17. marts med dj og lysshow i gymnastiksalen og snackbar i Riddersalen.
God fornøjelse til alle elever ved begge arrangementer! Og tak til Elevrådet for planlægning og
deltagelse i afviklingen.
Billetter købes af eleverne på kontoret i uge 9 til Gallafesten (140,- kr. incl. middag) og i uge 10 til
Skolefesten (40,- kr.)

Konfirmation
Mange af vores elever i 8. klasserne skal konfirmeres i dette forår. En stor del af dem skal
konfirmeres i Skt. Markus Kirke, som skolen har et tæt samarbejde med, og som man, uanset
bopælskommune, kan blive konfirmeret i, hvis man er elev hos os. Konfirmationsforberedelsen
ligger uden for skoletiden.
Der er fælles ”Blå Mandag” den 11. april for alle 8. klasses eleverne. Der er ikke skoledag den dag.
Påskeferie
Skolen holder påskelukket fra lørdag den 19. marts til og med mandag den 28. marts. Piraten
holder åbent den 21., 22. og 23. marts. Ved pasningsbehov skal der ske tilmelding til SFO-leder,
Julita Johnsen.

Forældrekredsmøde
Vi minder om, at der den 30. marts afholdes det årlige forældrekredsmøde kl. 18.30 i Riddersalen.
Indbydelsen deles ud i klasserne den 16. marts og lægges derefter på hjemmesiden.

Mobiltelefoner
Som et pædagogisk-didaktisk tiltag, har vi for 7.-9. klasses vedkommende besluttet at lave mobilparkering i alle lektioner. Det gør vi ved, at eleverne ved timens begyndelse stiller deres telefon i
en holder/kasse, som er opstillet på lærerbordet. Alle elever har set og gennemgået en video om
forskellen på koncentrationsniveauet ved hhv. at have/ikke at have sin mobil på sig, når der skal
læres noget. Det satte tanker i gang! Det er elevens eget ansvar at huske at hente sin mobil efter
timen igen.
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