Nyt fra bestyrelsen på Tandslet friskole Juni 2017
Ny formand for bestyrelsen
I April måned blev der afholdt Generalforsamling som medførte nogle ændringer i
bestyrelsen. Ny formand for bestyrelsen blev Mette Grûmmert Hansen (øvrig
sammensætning kan ses på skolens hjemmeside).
Nye lærer til August
I Maj måned blev der afholdt en række samtaler i forbindelse med stillingsopslag
som lærer i indskolingen samt på mellemtrinnet. Der blev ansat 3 nye lærere som vi
alle sammen glæder os til at hilse velkommen til August når vi er tilbage efter
sommerferien.
Dimension og skolefest
Juni måned bød på dimensions- og skolefest. Der var i år 8 elever der afsluttede 9.
Klasse . Traditionen tro var der hyggelig fællesspisning med elever & deres forældre,
skolens lærer / personale og bestyrelsen. Yngre elever havde dækket flot op i
skolens køkken som dannede rammerne . Der blev sunget, talt , overrakt
eksamensbeviser samt sagt tak for den tid der var samt held & lykke med den tid der
kommer.
Aftenen fortsatte med en stor fælles skolefest for alle elever og forældre m.m.
Fantastisk at opleve det store fremmøde og opbakning til de mange sjove og
kreative aktiviteter der blev afholdt på hele skolen. Afslutningsvis blev der hygget og
spist kager fra det store og imponerende fælleskagebord .
Kulturnat/ natløb
Forberedelserne til det årlige ”natløb,” som afholdes i forbindelse med Kulturnatten
d. 8.septemper i Sønderborg, er i fuld gang. Skolen vil igen i år være repræsenteret
med en lille stand på havnekajen, hvor der er mulighed for at få information om
skolen, lege små lege, eller bare møde og deltage i fællesskabet . Sidste år var der
over 90 voksne og børn der deltog i selve natløbet med skolens logo på ryggen. Igen
i år der søgt og søges der sponsorer til de flotte T-shirts som der løbes i.
Sponsorerne får mulighed for at få deres firma logo/navn med på trøjen. Skulle der

være nogen der har lyst til at give et sponsorat er i velkommen til at kontakte
skolens kontor igen i August (umiddelbart efter skole opstart)
Kom og vær med til en fantastisk aften. Afslutningsvis ønsker vi alle en varm og
solrig sommer.
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