Nyhedsbrev 37/2022
Fotografering
Så kom fotografen forbi og fik taget billeder af alle børn, de var til stede i dag. Det gik rigtig
godt. Så I kan godt glæde jer til nogle dejlige billeder. Alle børn har fået en slip med hjem.
Derpå er en vejledning til bestilling. Der er taget gruppebilleder. Disse kan I også bestille
men grundet GPDR- reglerne, må fotografen ikke lægge disse offentligt frem.
Der er aftale om fotografering af de børn, der ikke var til stede i går til d. 13.10.22 kl.8.309.30

Nyt fra Børnehuset:
I hele huset har vi i uge 37 og 38 emneuge, emnet er efterår. I denne uge har børnehaven
klippet flotte sole og andet efterårspynt, været i gymnastiksalen, og leget ude i både
efterårsregn og blæst.
Småbørnsgruppen har klippet/limet flotte græskarhoveder som hænger på stuen.
Vi har alle sammen spist græskarsuppe med ristede græskarkerner og rugbrødscrumble
som børnehavebørnene har været med til at lave. Det var en stor succes for de fleste.

Nyt fra skolen:
Efter en emneuge er det altid godt at komme tilbage til ”hverdagen” igen. Selvom vi siger
ugen er ”normal”, sker der – heldigvis altid noget nyt og spændende. I denne uge var det
besøg af fotografen.
Nu er vi i gang med at planlægge næste emnedag: motionsdagen d. 14.10.22. Det kan
eleverne godt glæde sig til.

Forældremøde d.14.09.22
Tak for jeres fremmøde og aktive deltagelse. Det er så dejligt, når vi mødes 😊
Jeres gode input hænger stadigt på gangen, og eleverne har spurgt ind til, hvad det nu er
for noget ??

Referatet kommer ud pr. mail snarest.

Efterår
Efteråret har meldt sin ankomst. Det betyder, at vi skal have en øget fokus på at holde
varmen indendørs – og spare på denne. Derfor skal ALLE elever huske INDESKO og en
SWEATER.
HUSK også hørebøfferne til dit barn – det er svært at arbejde i timerne, når der er andre,
der skal lytte til en opgave – uden hørebøffer.
Landart.
Her som lovet billeder af de færdige produkter.

Vigtige datoer i kommende uger:
Uge 38
Emneuge i Børnehuset. Emne: Efterår
19.-20. og 21.09 Dorthe på læsevejleder kursus - del 1.
21.09. MM fravær fra 11.00
22.09 forældremøde i 0.klasse
23.09. Sidste tilbagemeldingsdato for pasningsbehov i uge 42/2022 (SFO og BH).
1.-2.klasse: klasse arrangement i hallen 16.30-19.00
Uge 39

26.09 forældremøde i 3.-4.klasse
Uge 40
03.10 Bestyrelsesmøde 19-21
SH i 0.klasse
04.10 SH i 1.-2.klasse / SH i 5.-6.klasse
06.10 SH i 0.klasse / SH i 5.-6.klasse
Uge 41
10.10 SH 3.klasse
11.10 SH i 1.-2.klasse
13.10 SH i 4.klasse/ SH i 7.-8.klasse
14.10 motionsdag 8.15-13.00
Uge 42
Skolens elever holder efterårsferie

HUSK:
23.09.022

Sidste tilbagemeldingsdato for pasningsbehov i uge 42/2022 (SFO og BH)

Venligst Mie

