Nyhedsbrev november 2018

Brand og morgener: Vi skal oplyse om, at de elever der kommer på skolen før kl. 7.50 om
morgenen, skal opholde sig i aulaen indtil læsebånd starter. De elever der er tilmeldt SFO
skal møde i SFOén, hvis de kommer før kl. 7.50. Dette af hensyn til elevernes sikkerhed,
hvis der skulle opstå brand. Den der møder ind i SFOén om morgenen, vil ikke have
mulighed for at finde eleverne rundt om på skolen, i tilfælde af brand. Derfor opholder
eleverne sig i aulaen om morgenen.
Arbejdsweekend: En veloverstået arbejdsweekend er overstået. Det forgik i regn og rusk,
men det stoppede ikke forældre og elever. Det er bygget, repareret, malet, syet og meget
mere. TAK til alle dem der har været med. Der er gjort et stort stykke arbejde.
Overtøj: Efteråret er over os og temperaturen daler. Der opfordres derfor til, at man som
forældre er opmærksom på, at ens børn har tøj med der passer til vejret.
Hjælpende hænder: Vi har mange arrangementer på skolen, som bliver afviklet af
frivillige hænder. Desværre opleves det, at der er færre end tidligere, der har lyst til at give
en hånd med. Ved disse arrangementer bliver der tjent en hel del penge, som går til skolen
og eleverne. Disse arrangementer er kun muligt, hvis forældre og frivillige vil hjælpe til.
Fra bestyrelsens side håber vi, at der vil være flere der vil give en hånd med bl.a. at
stå i boder til vores årlige julefest.
Ny hjemmeside: Der arbejdes forsat på sagen. Vi forventer at den er klar her i november.
Vigtige kommende datoer:

-Juleklip 30. november
-Julefest fredag d. 14. december
-Julebold 19 december
-Juleferie fra den 22. december til 2. januar 2019
Nærmere besked om ovenstående vil løbende blive udsendt.
Skribentens lune:

Blæsten kan man ikke få at se.
Det’ der ikke noget at gøre ve’.
Men når luften rigtig suser,
og når alle træer bruser,
så det let at gætte at det blæser.

Med venlig hilsen.
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