31.10.2014

Ugebrev

Tak for arbejdsdag:
Tusind tak til de mange forældre, som havde
valgt at bruge sidste lørdag på at løse praktiske
opgaver på skolen. Der blev lavet rigtig mange
gode ting.
Lærerne tager på kursus:
Som I ved, tager lærerne på kursus torsdag og
fredag den 13. og 14. november.
Vi mangler stadig forældre, som vil komme og
passe skolen, mens vi er væk.
Ring 61260339, hvis du har tid og lyst og lejlighed. Vi hjælper gerne med gode idéer.
SFO-nyt
Først vil vi gerne sige kæmpe stor tak til alle de
herlige forældre, der har malet SFOén så flot.
Vi er meget glade.
I tiden holder vi børne- møder. Vi har valgt, at
dele dem op i små hold efter køn og alder. Her
taler vi sammen om venskaber, oprydning og
hvilke aktiviteter, vi har for i Nov. og Dec.
Vores aktiviteter kan I også følge på vore visuel-kalender, som bliver sat op garderoben.
Vi laver forsat motorik og bevægelse om tirsdagen for de yngste i SFO’en.
Hvis I ønsker at komme i kontakt med jeres
kære små i SFO-tiden med evt. meddelelser til
dem. så husk, at dette skal foregå gennem Fritter Tlf:29871346
Vi ønsker alle en god weekend.
Tak for gode samtaler:
Der er nu gennemført forældresamtaler og
hjemmebesøg i alle tre grupper.
Tusind tak for gæstfrihed og godt samarbejde.
Glemt tøj.
Vi har en del glemt tøj liggende i
”glemmekassen”, som vi trænger til at komme
af med. Venligst kig efter i løbet af kommende
uge. I den følgende uge bliver tøjet pakket væk
og sendt til Røde Kors
Lillegruppe Skraldeskole:
Husk, at lillegruppen skal medbringe indsamlet
pap til skraldeskolebesøget på onsdag.

Fællesskabet under lup:
Torsdag den 20/11 kl. 19.30 holder vi storforældremøde med temaet ”fællesskab”.
Vi har fået fire personer til at komme og holde
et lille oplæg, om det, som for nogen er det vigtigste parameter for et godt læringsmiljø - nemlig ”fællesskab”.
Sæt allerede nu kryds i kalenderen og kom og
før deres bud på et godt fællesskab.
Invitation med flere detaljer følger.
God weekend
Rengøring: 1/11
Tovholder: Mette Holm 23 40 88 89
Børn

Forældre

1

Malthe

Mette

1

Signe

Annette og Jeppe

1

Mathias L

Hanne og Levin

2

Malthe G

Anni og Morten

2

Benjamin

Iben

3

Hjalte, Linus

Morten, Cindie

3

Kr., Anita, Anders

Pia og Preben

4

Alexander

Stina og Richard

4

Rasmus

Anette og Henrik

4

Johan, Sara

Anne M og Morten

0

Anders,Noah, Nikita Christina og Jørgen

Røngøring 7/11
Tovholder: Michael Bagge, 25 53 05 08
Barn

Forældre

1

Freja, Anna

Pernille og Michael

1

Mads, Mikkel

Gitte

2

Emma, Mathias

Pernille og Mikael

2

Kai

Tine og George

3

Karen

Janne

3

Lasse

Anja og Ulrik

4

Thea

Sasha Jensen

4

Johanne, Alex

Pernille og Allan

4

Sebast, Sophie

Diana

0

Barbara

Lykke og Tobias

