21. august 2017
Skoleinfo
Så blev det tid for årets første skoleinfo. Allerførst velkommen tilbage i skole. Det er dejligt at mærke alle
har glædet sig, og der er en utroligt dejlig stemning over alt. Denne gang handler skoleinfo om vigtige
datoer i nærmeste fremtid, færdsel og parkering om morgenen, atletikdage, historieprojekt og
naturfagsprojekt, ansøgning om friplads, sidste chance for ændringer til friskolehåndbogen.
Vigtige datoer i nærmeste fremtid
22. + 25. august
25. august
1. september
4. – 8. september

Atletikdage
Deadline Friskolehåndbog
Deadline Fripladsansøgninger
Historieprojekt

25. – 29. september
7. oktober
13. oktober
14 – 22. oktober

Naturfagsprojekt
Arbejdslørdag
Motionsdag
Efterårsferie

Færdsel og parkering om morgenen
Alle har taget den nye kørselsretning godt til sig, og det er dejligt at se at det glider rimeligt smertefrit. En
enkelt ting skal lige nævnes. Standsning når børnene sættes af kan foregå på den lange stræk modsat
parkeringspladserne (til højre). Stiger man derimod selv ud, skal man parkere på venstre side.
Der må ikke parkeres og standses foran skolen, da der er en cykel og gangsti (bliver mærket op i nærmeste
fremtid).
Atletikdage
D. 22. 25. august er der atletikdage. De yngste børn har fået besked med hjem i sidste uge. Husk idrætstøj,
men også skoletaske. Vejret er jo ”dansk sommervejr”, så der kan være brug for andre opgaver indendørs.
Historieprojekt og naturfagsprojekt
I år er historieprojektet kun en uge, og vi prøver derfor også til med et naturfagsprojekt sidst i september.
Da vi har 2 projekter i samme måned byder vi ikke ind til en forældreaften, men I er selvfølgelig velkomne
til at kigge forbi i skoletiden, og se hvad vi laver. Historieprojektet handler i år om ”dansk oldtid”.
Ansøgning om fripladstilskud
I lighed med tidligere år er der mulighed for at søge om tilskud til skolepengene. Pengene kommer fra
fordelingssekretariatet, og de fordeles efter deres fordelingsnøgle. Det betyder at man i år skal have en
husstandsindkomst på under 362.000 kr. for at komme i betragtning. Der kan søges om tilskud til både
skole og SFO. (Skemaerne kan hentes på kontoret eller under aktuelt‐>breve fra skolen på hjemmesiden).
Deadline for ansøgningerne er 1. september 2017.
Friskolehåndbogen
Vi har næsten samlet alt ind til årets friskolehåndbog, men det kan stadig nås. Er der sket ændringer i
adresse, mail, telefonnumre mm. skal en ny seddel udfyldes. Nye billeder sendes til Pia på adressen:
friskolekontor@tandslet.dk
Alle oplysninger mm. skal være hos Pia på kontoret senest fredag d. 25. august for at de kan komme med i
håndbogen.
Hilsen
Rasmus

