SÅ blev det januar – og dermed tid til en helt almindelig måned uden de helt store begivenheder. Vi
håber, at I har haft en dejlig juleferie og har nået at komme helt ned i gear.

Frembringelse fra klippe-klistre dagen…

Skolestart august 2017
Vi får en dejlig lang sommerferie, da folkeskolens prøver er rykket en uge frem i 2018. Vi begynder
for 1.- 9. klasse tirsdag den 15. august 2017. Første skoledag for 0. klasse er onsdag den 16. august.
SFO’en åbner tirsdag den 1. august.
Feriekalenderen for 2017/18 kommer på hjemmesiden start næste uge.

Kinesisk på KJS
Vi har nu i en årrække tilbudt undervisning i kinesisk. Vores kinesisklærer, Liu-Li, fører hvert år
eleverne til prøve. Der er tale om en skriftlig prøve, YCT (= Youth Chinese Test), som er en
international standardiseret test. Besvarelserne bliver bedømt af de kinesiske prøveafholdende
myndigheder. I år var 17 elever tilmeldt eksamen, og alle bestod. I år var samtidig første gang, vi havde
en elev til prøve i YCT3 (YCT4 er det højeste niveau i den skriftlige prøve). Så vi kroede os af
stolthed, da vi fik nyheden – godt gået!
Studietur
Af hensyn til erhvervspraktik, terminsprøver, studievejledning og alt det andet, der presser sig sammen i
9. klasse, er 9. klasses studietur rykket ned i 8. klasse i år. 8. klasserne tager sammen til Østrig i uge 4.
Kim Christian Larsen, Michael Hansen, Tina Wolff og Michael Boier er med på rejsen.

Danse- og teaterforestilling
Før jul var mange af klasserne inviteret til premiere på to forestillinger:
Dramaholdet opførte Romeo & Julie, og danseholdet opførte Svanesøen.
Tak til de to valghold for et par dejlige forestillinger.

Farvel og goddag
Louise Andersen, der har været klasselærer i 4.A, dansklærer i 6.B og en del andet, har valgt at flytte
hjem til Fyn, fordi kæresten fik job dér. Det er vi selvfølgelige ærgerlige over på skolens vegne – men
vældig glade på Louises!
Til gengæld har vi budt velkommen til Line Bierings, der skal overtage nogle af Louises timer.
Nyt skema
På grund af lærerskiftet har det været nødvendigt at justere lidt ved nogle klassers skema. Børnene har
fået et nyt skema med hjem lige inden ferien, og hvis det er forlist på bunden af en rodet skoletaske
eller i en kasse med julepynt, kan de nye skemaer findes på skolens hjemmeside.

6.B laver (og prøvesmager) smoothies i madkundskab.

Elevrådet
Elevrådet har både bemærket og beklaget, at biler ofte holder parkeret halvvejs inde på fortovet. Der er
selvfølgelig dårlig plads på vejen, men når pladsen er lige så trang på fortovet, er de holdende biler til
gene for de børn, der skal til og fra skolen.

Hav en dejlig januar; vi går heldigvis den lyse tid i møde, og det er i hvert fald et forsonende træk ved
måneden!

Med venlig hilsen

Annette Messerschmidt
skoleleder

Kim Christian Larsen
viceskoleleder

