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Nyhedsbrev 08/2021
Det lysner derude…..
Dejligt at det efterhånden er mere og mere lyst om morgenen – det giver
fornyet energi og legen ændrer sig.

Nyt fra Børnehuset:
Velkommen.
På mandag byder vi Rene’ Gjelstrup Klinge velkommen som ny afdelingsleder i
Børnehuset. I uge 9 og 10 vil I kunne hilse på ham. Han vil i løbet af ugerne være tilstede
både om morgenen og til lukketid.
Ugen der gik:
Uge 7 gik med hygge indendørs og udendørs.
Vi har i denne uge været endnu mere ude. Børnene hygger sig og finder på nye lege. Det
er dejligt for både små og store, at vi kan være mere udendørs. Temperaturen er nu sådan
at også de alleryngste kan være mere ude. Vi har endda en enkelt dag spist vores
eftermiddagsmad udenfor.
I går - torsdag – blev gå bussen luftet. Småbørnene var en tur i Brugsen. En fast opgave
under disse gå ture er at tælle bilerne på parkeringspladsen 1 -2 -3 - ? …… en super
øvelse.
I legerummet har udsmykningen ændret sig. Børnene har tidligere sammen med Xenia
malet en STOR hval. Den hænger nu under loftet.

Kom ind og se ”den ægte hval” – når vi igen må åbne dørene mere.

Personalet har udtænkt andre gode tiltag for børnene i denne måned, hvor vi har været lidt
trængt af at mangle en ansat. I denne uge er der blandt andet blevet leget med lego – igen
et stort hit.

Nyt fra skolen:
Øv – øv det blev ikke vores tur til at byde 5.-8.klasse velkommen på mandag. Så vi
fortsætter med fjern undervisningen. Der er på skift elever i skole. Det kan være svært at
blive ved med at holde gejsten oppe. Dette er en vurdering klasselæreren tager sammen
med eleven og/ eller forældrene.
I onsdags sendte jeg mail ud til jer alle med børn i 5.-8.klasse omkring testning. Dette
gælder selvfølgelig kun for eleverne i 5.-8.klasse
SFO behov uge 9 og 10:
Tak for jeres tilbagemeldinger. Jeg forventer, at ordningen fortsætter uændret i de hjem,
som jeg ikke har hørt fra.
I de kommende 2 uger vil jeres barn fortsat møde Xenia og Merete i SFO. Husk at børnene
går over i Børnehuset ud på eftermiddagen.
Trivselsdag:
Fredag d.05.03.2021 er national trivselsdag. Vi har valgt at vi vil bruge dagen til det
indledende arbejde med trivsel.
Her lidt om dagens indhold:
Trivselsdag fredag d. 5. marts for 0. - 1. - 2. klasse.
•
•

Vi vil tale med eleverne om girafsprog / ulvesprog.
Vi ser små videoer om girafsprog.

•

Vi vil lave “ Den gode stol “ ( de voksne viser et eksempel på hvordan man bruger
den gode stol )
Vi ser små videoer om hvordan man taler til hinanden.

•
•

Frikvarters lege:
To mand frem for en enke
Dåseskjul
Sjippetov
Navneleg med bold ( Marianne)
Alle mine kyllinger
Vi vil gøre brug af konflikt hjulet.

Sara Marie, Marianne og Merete

Vi vil i 3.-4.klasse starte ud med Red barnets materiale vedr. Trivselsdag 2021. Derudover
vil vi påbegynde arbejdet med digital dannelse - hvor vi primært vil fokusere på, hvordan
man kommunikerer ordentligt online, og hvad man deler/ikke deler. Både Bo og René er på
hele dagen, så undervisningen vil veksle mellem fælles oplæg og gruppearbejde.

Da 5.-8.klasse ikke er på skolen har vi valgt at udsætte trivselsdagen. I stedet har Karina
5./6.klasse hele dagen. Mie har 7./8.klasse hele dagen. Vi arbejder med fagligt stof.
Lektier:
Vi vil gerne minde på, at I kan finde jeres barn lektier i lektiebogen eller på classroom under
lektier. Vi oplever et behov for, at I spørger mere ind til, om der er lektier.
SFO:
Så er vi tilbage i SFO og det er dejligt.
Det er dog med et noget mindre antal børn, end vi er vant til. De børn der er i SFO, hygger
sig og nyder, at de " måske " får lov til lidt andet.
Vi er stadig en del ude, og så længe vejret skifter, er det godt med varmt tøj og skiftetøj.
Det vil hovedsageligt være Xenia og Merete der i SFO`en, både morgen og eftermiddag
.
Det er vigtigt at I giver besked til SFO, hvis jeres barn skal gå med nogen hjem eller bliver
hentet af andre end forældre.
Skriv en sms til SFO tlf : 29709923
Hvis der spørgsmål, så er i velkommen til at kontakte Mie eller Merete.
Mvh SFO personalet.

Vigtige datoer i kommende uger:
Uge 09
01.03 SH 0. og 1./2.klasse – udsat til d. 04.05. for 1.kl og til d.11.05 for 2.klasse
SH 3./4.klasse - udsat
19-22 Bestyrelsesmøde
02.03 SM på kursus - aflyst
04.03 SH 7./8.klasse – udsat
05.03 Trivselsdag
TS og MM møde udenbys fra 10.30
Uge 10
08.03 SH 1./2.klasse – udsat til d. 04.05. for 1.kl og til d.11.05 for 2.klasse

SH 5./6.klasse – udsat
10.03 Ansøgnigsfrist ny pædagog
11.03 Lærerpersonalet deltager i Regionsmøde – skoledagen slutter 14.00 - udsat
Uge 11
Hele ugen: Børnehuset arbejder med påskeemne
17.03 Ansættelsessamtaler ny pædagog
Uge 12
Hele ugen: Børnehuset arbejder med påskeemne
22.03 19-21 Bestyrelsesmøde. Revisor præsenterer regnskab.
Uge 13
Hele ugen: påske ferie – begge huse er lukkede.

Husk generalforsamlingen d. 12.04.2021
Husk arbejdsdagene d.16. og 17.04.2021

Venligst Mie

