20.03.2015

Ugebrev

Ekstraordinært bestyrelsesmøde
Som I jo alle ved, så stopper Jens Chr pr 1. maj, fordi han
har fået nyt job.
I den anledning aolder bestyrelsen ekstraordinært bestyrelsesmøde på "rsdag for at drø#e situa"onen, og for
at lægge planer for den kommende periode.
I vil blive orienteret, når vi har en plan klar.
Bente Kjærgaard
Kasper ansat
Bestyrelse og ansa&e har beslu&et at ansæ&e Kasper
Haldrup, som vi kender fra hans prak"kperiode hos os.
Kasper "ltræder e#er sommerferien.
Vi byder Kasper velkommen på skolen, og vi glæder os
rig"g meget "l samarbejdet.
Børnekor i mellemgruppen
Organist Cecilie Vestergaard Wennerlin vil gerne udbyde
børnekor for mellemgruppen.
Koret øver onsdage kl. 13.30 - 14.10, så alle kan komme
med bussen hjem.
Forløbet varer 6-8 gange og slu&er med en lille koncert i
Vilsted Kirke.
Koret øver første gang den 8. april i skolens musiklokale,
og vi håber, at rig"g mange har lyst "l at deltage.
Giv besked "l Helle/Susanne/Jens Chr, hvis du har lyst "l
at være med.
Indsamling l Ukraine
Olga Brun, som er mor "l Thomas og Daniel indsamler
penge og humanitær hjælp "l ukrainere, som pga krigen
i Ukraine har mistet alt.
Har du tøj, dyner, tæpper, bamser, eller penge "l overs,
så kan det aﬂeveres på adressen:
Rybjergvej 13, Hemdrup
Ring "l Olga for nærmere a#ale på 61762016
Lus igen
Vi har desværre igen igen igen konstateret "l "lfælde af
lus i lillegruppen. Vi beder indtrængende om, at I alle vil
se godt e#er i løbet af weekenden, så vi ved fælles hjælp
kan få bugt med de små kryb.
Forældresamtaler lillegruppen
E#er påske aolder vi Skole/hjem-samtaler i lillegruppen. Se nedenstående plan.
Arbejdsdag
Foråret nærmer sig, og vi trænger "l at få en masse lavet
på skolen. Derfor inviterer vi "l arbejdsdag enten 25/4
9-14 eller 8/5 15-19.
Vi holder kun en dag, og derfor bedes I klikke ind på nedenstående link og markere, hvilken dag, I kan komme.

Hvis I kan komme begge dage, må I MEGET gerne sæ&e
kryds begge steder. Når ”afstemningen” er slut, skriver
vi i ugebrevet, hvilken dag, vi vælger.
Følgende opgaver er på ønskelisten:
•
Male stakit
•
Male SFO-døre
•
Lave stakit færdigt
•
Fylde beton i stensætning i gården
•
Hænge knager op
•
Gennemgå vinduer i barakken
•
SFO-have. Plante pil. Legeredskaber
•
Køkkentjans
•
og meget andet, hvis vi når det.
Vi glæder os "l at se jer "l en hyggelig dag
For "lmeldning: Klik på nedenstående link. Markér hvilke(n) dag, du kan komme. Tilmeld antal voksne med tal
+ V og børn med tal + B
h&p://doodle.com/k8ga96nth5xdcc8i

God weekend
Rengøring 21/3
Tovholder: Bente Kjærgaard 22380190
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Børn
Kaare
Esmaralda
Nicoline
Jason
Asta
Frederik
Daniel
Mikkel
Emma, Julie
Lai, Liv

Forældre
Bente og Karsten
Pernille, Morten
Theresa og Ole
Eva og Ronnie
Lene og Kurt
Me#e og Carl
Olga og Søren
Me#e og Per
Susanne og Kim
Lene og Thomas

Rengøring 28/3
Tovholder: Me1e Holm 23 40 88 89
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Børn
Malthe
Signe
Mathias L
Hjalte, Linus
Benjamin
Malthe G
Kr., Anita, Anders
Alexander
Rasmus
Johan, Sara
Anders,Noah, Nikita

Forældre
Me#e
Anne#e og Jeppe
Hanne og Levin
Cindie P, Morten K
Iben
Anni og Morten
Pia og Preben
S4na og Richard
Ane#e og Henrik
Anne M og Morten
Chris4na og Jørgen

Skole/hjem-samtaler i lillegruppen
Tiden ﬂyver afsted og vi vil igen invitere jer og jeres barn til en
samtale på skolen. Her skal vi snakke om jeres barns faglige udvikling
og trivsel i skolen. Der er afsat 20 min. til hvert barn - hvis det
afsatte tidspunkt ikke passer jer, er I velkomne til at bytte indbyrdes,
men vi vil gerne have besked herom. Vi glæder os til at få en snak
med jer alle og de skønne børn.
Med venlig hilsen
Team Lillegruppen
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