Fastelavn med tøndeslagning i gymnastiksalen – her er det 4.A.

Forældrekredsmøde
Torsdag d. 30. marts er der forældrekredsmøde på skolen. Alle forældre er velkomne til det årlige måde,
hvor der blandt andet er valg til bestyrelsen. Når datoen nærmer sig, sender vi invitation via mail,
ligesom børnene også får en seddel med hjem om forældrekredsmødet.
Gallafest
Torsdag d. 9. marts er der gallafest for 8. og 9. klasse.
Festen er en gammel tradition, hvor eleverne er klædt i deres absolut fineste puds. Hvert år er eleverne
med til at planlægge festen – men fotografering på den røde løber, fælles middag, lanciers og
”diskotek” i gymnastiksalen er absolut faste indslag. I månederne op til festen er eleverne i Jyttes
kærlige hænder – både hvad angår lanciers, takt og tone. Jytte er pensioneret lærer fra skolen… og lidt
af en institution, eftersom hun på kærligste, dygtigste og venligste vis har undervist på skolen gennem
43 år.

Pensionering
Jyttes 43 år er selvfølgelig svære at hamle op med, men vi har mange dygtige medarbejdere, som
heldigvis er hos os i mange år. Efter dette skoleår går to af dem på pension og får dermed god tid til at
pleje både børn, børnebørn og interesser:
Anne-Marie Nielsen stopper efter 24 år på skolen, mens Gitte Bøje Nielsen runder sit arbejdsliv af med 14
år hos os.
Børnene i Gittes og Anne-Maries klasser ved allerede godt, at dette er lærernes sidste skoleår, og vi er
undervejs med stillingsopslag for at finde gode erstatninger for Anne-Marie og Gitte.

3.B i fuldt fastelavnsflor. Se flere billeder på hjemmesiden under ”Skolens Hverdag”.

Billedkunstens dag
Midt i marts måned falder den årlige ”Billedkunstens Dag”. Vi har valgt at markere dagen ved at lave
fernisering med børnenes værker. Den kommer til at foregå sådan, at 1.-5. klasse udstiller deres værker i
Riddersalen, hvorefter udstillingen vil være åben for alle. Det foregår fra mandag d. 13. marts, hvor
udstillingen vil være klar ved middagstid. Torsdag eftermiddag omkring kl. 16:30 tager vi udstillingen
ned igen. Vi håber, at mange af jer vil lægge vejen forbi Riddersalen i disse dage.
Erhvervspraktik
Som vi tidligere har fortalt, har vi valgt at henlægge elevernes erhvervspraktik til 8. klassetrin. Det
foregår i uge 11.
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