Viola, Ellen og Eleonora fra 1.B.

Velkommen tilbage!
Vi håber, at I har haft en dejlig sommer, og at alle – vejret til trods – har nydt den lange ferie.
Skolen summer allerede af liv og glade børn, som tydeligvis har savnet hinanden. Vi glæder os til at
komme i gang med et nyt år sammen med jer og jeres børn.
Oplysningssedler
På tirsdag får børnene oplysningssedler med hjem. Dem vil vi gerne bede om, at I udfylder meget
hurtigt, så vi har de rigtige telefonnumre og mailadresser til jer. Vi kan nemlig så godt lide, at I
modtager alle de mails, vi sender til jer – ligesom det også er ret praktisk, at vi kan få fat i jer, hvis
jeres børn bliver syge eller kommer til skade…
Oplysningssedlen skal returneres til klasselæreren, uanset om der er ændringer til de oplysninger, vi
har fortrykt. Så får vi nemlig bekræftet, at I har set og godkendt de mailadresser og andre data, vi
ligger inde med.

Fotograf
Vi får besøg af fotografen d. 4. og 5. september. ”Foto-Jan” tager klassebilleder og portrætfotos, som
man kan bestille og få til gennemsyn. Når tidspunktet rykker nærmere, vil I få sedler, som skal
udfyldes samt login-oplysninger til hans hjemmeside.
Idrætsdage
I år har vi, sammen med de andre skoler, som eleverne konkurrerer mod til idrætsdagen, besluttet at
dele idrætsdagen op. Der er således idrætsdag for 4.-6. klasse d. 6. september. Dagen efter, d. 7.
september, er det 7.-9. klassernes tur. I vil få besked om mødetider og andet praktisk, når dagen
nærmer sig.

Frokosttid i SFO’en: Rasmus, Hugo, Emil og Elliot.

Tilskud til forældrebetaling
Der er i visse tilfælde mulighed for at ansøge om tilskud til skolepengene. Det er husstandsindkomsten,
der er kriteriet for tildeling af tilskud, og jo lavere husstandsindkomsten er, jo mere tilskud vil man
kunne få. Husstandsindkomsten må højst være:
335.540,- kr. (hvis man har et barn)
349.165,- kr. (hvis man har to børn)
362.794,- kr. (hvis man har tre børn)
Der er mere information om indkomstgrænser (”fordelingsnøgle”) på vores hjemmeside, hvor man
også vil kunne finde et ansøgningsskema.

Høstfest
Fredag d. 15. september kl. 14-17 har vi høstfest på skolen. Til høstfesten vil klasserne, med
forældrenes og lærernes hjælp, lave boder, der sælger mad og forfriskninger. Der vil også være
tombolaer og boder med forskellige forlystelser. Vi bliver formentlig rigtig mange, og derfor arbejder
udvalget på at få lov til at spærre Tårnborgvej af. Festen planlægges af et udvalg med forældre, lærere
og ledelse; og når udvalget er kommer længere med planlægningen, vil vi høre mere om festen. Vi
glæder os, for det bliver garanteret en rigtig festlig dag.

Anton og Arthur fra 2.B i en pause i fodboldkampen.

Pædagogisk weekend for personalet
Personalet tager på pædagogisk weekend i Krakow i starten af oktober. Vi tager af sted efter skoletid
torsdag d. 5. oktober og vender tilbage om søndagen. I Krakow skal vi på skolebesøg og finde ny
inspiration, ligesom vi får tid til og mulighed for gode pædagogiske og faglige drøftelser.
Det betyder, at skolen er uden faste lærere og SFO’en uden de sædvanlige pædagoger om fredagen d.
6. oktober. SFO’en vil blive bemandet af andet personale, mens pædagogerne er af sted. For skolens
vedkommende bliver det sådan, at udskolingen (7.-9. klasse) får opgaver, som de skal arbejde med
hjemme. For 0.-6. klasses vedkommende håber vi, at nogle af jer forældre har lyst til at byde ind og
lave noget sammen med klasserne.
Vi har afprøvet denne model for 4 år siden, hvor vi havde en rigtig god tur til Berlin. Imens blev
klasserne ”passet” af forældre, der bød ind med ture, alternativ undervisning, filmhygge og
fællesarrangementer. Det gik så godt, at flere af eleverne vist gerne havde set, at vi var blevet lidt
længere i Berlin…!

Derfor: Hvis nogen af jer har lyst til og mulighed for at lave noget sjovt og hyggeligt med jeres børns
klasse d. 6. oktober, hører vi gerne fra jer. I givet fald vil vi gerne bede om, at I giver besked til både
klasselæreren og til kontoret. I løbet af september laver vi en ”vagtplan”, så der er godt styr på
planerne for alle klassers vedkommende.
Igen: Velkommen tilbage. Vi glæder os til at fortsætte det gode samarbejde.

Med venlig hilsen fra

Annette Messerschmidt
skoleleder

Kim Christian Larsen
viceskoleleder

Girl-power i Lego-rummet; Emily, Maria og Sima.

