
Skoleinfo

Tak for sidst til alle jer der var til foredrag. Det var dejligt at få en fælles oplevelse at bygge vores arbejde
med den digitale dannelse på.

Skoleinfo handler i denne omgang om barselsvikar for Winnie, læseprojekt, vinterferie, det kommende
teaterprojekt, generalforsamling.

Barselsvikar for Winnie
Vi havde som tidligere skrevet ansættelsessamtaler til barselsvikariatet for Winnie i ugen før juleferien.
Valget er faldet på Julie Præskær Jørgensen. Julie er nyuddannet pædagog med et enkelt års erfaring. Hun
har selv tidligere gået på Midtals Friskole, så hun kender på den måde til friskoleverden. Julie har også
været ansat i SFO’en der i en kort periode før hun begyndte at læse til pædagog. Vi glæder os meget til at
byde Julie velkommen. Julie starter, når Winnie går på barsel d. 29. januar.

Læseprojekt
Som I allerede ved er vi godt i gang med årets læseprojekt. På torsdag er der læsemaraton, og i denne
omgang er Udgaard igen med i læsemaraton. Det er dejligt at lysten til det er vendt tilbage igen, og vi
håber, vi alle får en rigtig god læse-nat.

Vinterferie
Vi nærmer os årets vinterferie. Sidste skoledag før ferien er fredag d. 9. februar og første skoledag efter
ferien er mandag 19. februar. SFO’en har åbent begge dage som normalt, men er ellers lukket i ferien.

Teaterprojekt
Midt i marts starter årets teaterprojekt. Det er i år det store teaterprojekt. Det vil sige med en stor fælles
forestilling for Midgaard og Udgaard i salen. Allerede nu kan det være en god ide at sætte kryds i
kalenderen d. 22. marts om aftenen, hvor vi forventer at der er premiere. Om dagen vil der være mulighed
for bedsteforældre og andre interesserede at være med til generalprøven. Asgaard holder også
teaterprojekt, men er pga. pladsmangel ikke med i den store forestilling.

Generalforsamling
D. 12. april er der generalforsamling på skolen. Vi forventer at den bliver afholdt på samme måde som de
sidste par år, så det betyder at vi starter kl. 17.00. Der vil være aktiviteter for børnene under
generalforsamlingen, så alle forældre har mulighed for at deltage. I hører nærmere, når vi kommer tættere
på.
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