9.B ved deres translokation.

Her på falderebet kan vi liiiiiige nå et par nye praktiske beskeder samt et par ”genudsendelser”;
Translokation
Det BLEV en smuk sommeraften med mildt vejr, vemod og glæde, da vores 9. klasser havde
translokation. Der bliver lagt billeder fra festen op på hjemmesiden .
Skolen har et legat, som fordeles på en dreng og en pige fra hver af klasserne.
I år var det Louis og Mathilde fra 9.A samt Hana og Christian Isak fra 9.B
Vores nye bestyrelsesformand, Bolette Weis Fogh, holdt tale: Bolette Weis Foghs tale ved 9. klassernes
translokation 2017
Det samme gjorde vores skoleleder, Annette Messerschmidt: Annette Messerschmidts tale ved 9.
klassernes translokation 2017

SFO’en i sommerferien
Som skrevet i foregående nyhedsbrev holder SFO’en åbent i næste uge (26.-30. juni) samt to uger
umiddelbart inden skolestart (1.-15. august). Alle dage er åbningstiden fra 7:30 til 17:00, fredag
lukkes der som altid klokken 16:30. Børn fra 0.-3. klasse er velkomne alle dage.

5. klasserne gør klar til at synge for ved sidste skoledags fælles sommerferiesang.

De nye børnehaveklasseelever i SFO’en
Vi glæder os meget til at tage imod vores 44 nye elever!
De skal selvfølgelig også have en tryg start i SFO’en. Vi anbefaler, at børnene kommer i SFO’en
allerede inden skolestart, så de har lært nogen at kende, fået venner og er blevet fortrolige med
SFO’en, inden de også skal forholde sig til alt det nye i skolen.
I år har vi desuden arrangeret, at der er ekstraordinært åbent i SFO’en mandag d. 31. juli klokken 10
til 14 for vores nye børnehaveklasser. De tre børnehaveklasselærere (Maj, Ann & Annika) vil desuden
være med i SFO’en i ugen op til skolestart.
Næste skoleår
Første dag efter sommerferien er som bekendt tirsdag d. 15. august for alle andre end 0. klasse.
Mødetiderne er de samme, som vi skrev om i foregående nyhedsbrev:
1. - 3. klasse møder fra 8:00 til 9:00
4. - 6. klasse møder fra 9:00 til 10:00
7. – 8. klasse møder fra 10:00 til 11:00
9. klasse møder fra 11:00 til 12:00

Denne dag får eleverne udleveret alle deres nye bøger, så husk en rummelig taske. Vi forventer, at
eleverne tager bøgerne med hjem, så de kan blive pakket ind i bogbind – vi vil nemlig hellere bruge
pengene på noget sjovere end at udskifte maltrakterede skolebøger!
Nyansættelser
Efter sommerferien byder vi velkommen til Kenneth Topp-Lassen, Emily Funder og Pia Danielsen.
Både de og vi glæder os meget til samarbejdet, og vi håber, at børn og forældre tager lige så fint imod
vores nye lærere som sædvanligt.

Kenneth

Emily

Første skoledag for 0. klasse
Dagen efter, d. 16. august, møder 0.A klokken 9:00, mens 0.B møder klokken 11:00 – begge
klasser møder i Riddersalen.
I den times tid, som første skoledag varer, vil børnene følges med lærerne over i klassen. Forældrene
bliver tilbage i Riddersalen sammen med ledelsen i første omgang. Efter en rum tid kommer også
forældrene over i klassen, hvor de tager en masse billeder, mens de prøver at forstå, at de nu er
forældre til et skolebarn 
Forældremøder
Vi har fastlagt datoerne for forældremøder i august/september:
d. 16. august: 4.AB (16.00 – 18.00 kun denne årgang)
d. 28. august: 7.AB
d. 30. august: 8.AB
d. 31. august: 9.AB
d. 4. september: 3.AB
d. 5. september 0.AB
d. 7. september: 5.AB
d. 11. september: 1.AB
d. 21. september: 2.AB
d. 28. september: 6.AB

Forældremøderne ligger alle i tidsrummet 17:00-19:00. Møderne indledes i Riddersalen med fælles
beskeder og drøftelser med begge klasser. Herefter går klasserne hver til sit og fortsætter møderne.
Høstfest
Af praktiske årsager er den forestående høstfest blevet rykket til fredag d. 15. september klokken 1417. Derfor skal det første kryds i kalenderen viskes ud.
Skemaer for skoleåret 2017/18
Skemaerne for de enkelte klasser kan findes på hjemmesiden.

En dejlig hilsen fra Piraten.

Rigtig dejlig sommer fra

Annette Messerschmidt
skoleleder

Kim Christian Larsen
viceskoleleder

