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Velkommen pånyyyyy!

Så starter vi på et nyt skoleår, og, kære børn og
forældre, I kan roligt glæde jer!
Der er sket rigtig meget på skolen i løbet af
sommerferien. Vi har fået bygget rammerne til et
fantastisk nyt udeværksted i Grumse, vi har fået
rokeret rundt på grupperne, malet og indrettet til
den store guldmedalje og den portugisiske hane
står funklende nyrenoveret og tager imod under
kirsebærtræet.
Og der er sket meget mere end det! Alt sammen
takket være en kæmpe forældreindsats hen over
sommeren. Det er helt enestående, som I rykker!
Og ude langs vejen er tømrer Ditlev ved at lægge
sidste hånd på forvandlingen af Østblokken.
Det er alt i alt et enormt løft for skolen!

I de næste 2 måneder vil vores projektansatte
hussnedker, Erik Droob, arbejde på at installere
fast inventar. Særligt i Rød og Store Gul, der må
leve med noget konstruktivt byggerod her i
opstarten af skoleåret.
Det var sand ”optur” for os ansatte at møde ind
efter ferien.
Vi glæder os nu til, at alle børnene kommer på
mandag, så de kan være med til at få
indretningen på plads.
1. skoledag på mandag starter kl. 8:45 i klasserne.
Ca. kl. 9:45 samles vi i salen til fælles ”Goddaw”.
Vel mødt!
/Martin.
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Orange valgfag

I år rykker vi ud med et nyt pædagogisk
tiltag: Valgfag for Orange gruppe (5.- 9. kl.)
fra 12.30-14.00 om fredagen.
Vi ønsker at styrke vores kreative profil, samt
give et tilbud til de elever, der gerne vil noget
andet end Big Band. Det er en dejlig måde at
slutte skoleugen af på for både elever og
lærere. Det skal understreges, at man som
elev er undervisningspligtig, så det er altså
ikke frivilligt, om man vil møde op.
Man vælger sig på et valgfag for et halvt år af
gangen – med mindre man vælger at have en
fast plads i Big Band – så er man dér hele
året.
Valgfagene er:
Billedkunst med Gitte. To valgperioder: Fra
sommer til feb. og fra feb. til sommer
Håndarbejde med Karin. To perioder: Fra
sommer til feb. og fra feb. til sommer
Sløjd med Hans Martin. Én periode: Fra
sommer til feb.
Teaterimprovisation/drama med Marianne.
Én periode: Fra feb. til sommer
Big Band med Maria, Johan og Kajsa. Fast
hele året.
På mandag præsenteres valgholdene i Salen
kl. 11.00 for Orange gruppe, og tirsdag
vælger eleverne sig på hjemme i klassen med
en 1. og 2. prioritet. Man må gerne ønske det
samme fag hele året, ligesom man må ønske
at have to forskellige fag. Her ved siden af er
små ´teasere´.
Vi håber, det bliver en succes og glæder os!
/Eva
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Billedkunst: Tegn
med perler, mal med
jord, byg i papir, klip
i poser…

Håndarbejde: Lær at
sy i hånden og på
maskine; billeder og
skulpturer…

Sløjd: Skulpturer i
gasbeton, grøn
sløjd, støbning
med tin, mm.

Teaterimprovisation er
dramadiscipliner, hvor man
griber nuet. Vi skal arbejde på
gulvet og have masser af
’grinere’ sammen hver gang!
Har vi tid og lyst slutter vi af
med en lille forestilling.

Big Bandet bliver super-duper-fedt
hele året! Vi skal spille masser af
blæs, percussion, klaver, bas og
guitar, og vi skal synge i kor! Vi skal
optræde til Høstival, Fastelavn og
Lilleskolefestival - JUBIII!
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Udeværkstedet i Grumse. Dufter skønt af trætjære og viking.

Det nye ”køkken” i den nye, store SFO. Flot præsenteret. Der mangler lige en bordplade.
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Ny post!

På mandag får alle elever en snip med en kode…
Den er til Forældreintra, som I nu skal til at benytte, hver gang I vil i kontakt
med os på skolen, og hver gang, der er noget, I lige har brug for at vide
desangående. For at snippen ikke skal blive væk, ligger den i en rimelig stor
konvolut.
I logger jer på første gang og vælger samtidig en ny og nemmere kode. Det er en
god idé at vinge af, at I fremover adviseres på jeres almindelige mail, når der er
nyt på Intra.
Når I logger på, er der noget at kigge på! Jeres barns klasselærer har skrevet en
lille hilsen, og der er et rimeligt frisk billede af klassen. Al den praktiske
information, der før fandtes i den fysiske telefonbog, er nu at finde elektronisk
inde på Forældreintra. Vi opdaterer løbende informationer, så det er smart at
kigge ind et par gange om ugen.

/Eva

Skema til ansøgning om fripladstilskud for skoleåret 2012/13 er nu klar.
Fristen for at aflevere skemaet er den 1. september. Vi sender herefter en kvittering for
modtagelse. Ansøgninger modtaget efter fristens udløb den 1. september – kommer
ikke i betragtning.
Vi modtager tilskuddet fra Fordelingssekretariatet ultimo december, og vil herefter fordele
det til de ansøgere, som er berettiget til tilskud.

