Nyhedsbrev december 2018

❖ Julefest på Sydbornholm: fredag den 14. december er der julefest på skolen. Der vil være
flere indslag fra eleverne på skolen. Der vil være mulighed for at købe æbleskiver, kage,
kaffe m.m. Den årlige juletombola vil også være at find i 2-3 klasses lokale. Det vil blive en
fornøjelig med aften med julestemning og bjældeklang. Vi starter kl. 18.30 i salen og
slutter kl. 21.
❖ Frivillige hænder: i forbindelse med julefesten vil der være brug for frivillige hænder til
opsætning af boder, salg og oprydning. Vi håber at der vil være mange der gerne vil tilbyde
deres hjælp. Dette gøres til Vibe Petersen (Mor til Casper i 6-7 klasse) via Intra. TAK
❖ Hjemmesiden: Den er næsten klar, der mangler kun lige det sidste. Vi satser på at den er
udkommet inden vi skriver 2019
❖ Gavegivere: Vi er stadig et stykke vej fra at komme i mål med de 100 gavegivere, så I må
meget gerne spørge alle de mennesker I kan komme i tanker om at give skolen en gave på
mindst 200 kr., så vi kan beholde vores momskompensation. Gavegivere og sponsorer kan
få skattefradrag for det beløb de givet i gave. Gaverne (pengebeløbet) skal være indbetalt
inden d. 28. december 2018 på skolens konto for at kunne tælle med, og gavegiverne kan
få fradrag for deres gaver.
❖ Frivillige søges: fra bestyrelses side ønsker vi nogle frivillige, der gerne vil være med til at
finde sponsorer til vores skole. Man kan melde sig hos: Andreas Lindberg (far til Tobias i
2-3 klasse) eller Mikael Hestehave (Far til Julia 6-7 klasse)
❖ Vigtige kommende datoer:
-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:
Ude i skoven sad nisser og kæmper
Og råbte i kor: Det er jul i december!
Nu skal vi tælle de kommende dage!
Råbte en nisse og så sig tilbage.
Så må vi heler ta fat på den første!
Sagde en kæmpe med hår som en børste.
Ja, det er hørt! Skreg en nissemadamme.
Nu vil jeg tælle til én med det samme!

Med venlig hilsen
og ønsket om en glædelig jul og et lykkebringende nytår.
Bestyrelsen

Pederskervejen 75, 3720 Aakirkeby ● telefon 56 93 19 10 ● skolen@sydbornholms.dk

