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Skoleinfo d. 28. november 2017
Kære forældre
Så blev det tid til skoleårets sidste skoleinfo. Denne gang om byggeri, friskoleevaluering, gospelkor,
juleafslutning, juleferie, læseprojekt, arbejdslørdag og Cityinfo.
Byggeri
I Sønderborg ugeavis forrige onsdag var der en artikel, hvoraf det fremgår, at vi begynder byggeriet af en
teatersal til foråret. Det er desværre ikke rigtigt. Det ville være dejligt hvis vi havde råd, men vi skal have
sparet flere penge sammen, før vi kan sætte det projekt i gang. Hvis vi er gode til at spare, kan vi måske
komme i gang i foråret 2020. Det er rigtigt at vi skal have arbejdshandskerne på i foråret, og det er nok her
misforståelsen er opstået. Vores udskoling vokser, og det er rigtig dejligt. Det gør at vi skal have skabt nye
rammer for dem. Her arbejder vi på en plan for ombygning af det nuværende morgensamlingslokale, men
der mangler stadig at blive tegnet og godkendt af brandmyndighederne, før vi kan komme i gang. Vi
arbejder på at have tegningerne på plads på denne side af jul, for så at få godkendelsen på plads i starten af
næste kalenderår.
Friskoleevaluering
Onsdag i sidste uge sendte vi en friskoleevaluering ud til alle. Vi håber I alle vil tage jer tid til at få besvaret
spørgeskemaet. Skulle I ikke have modtaget den, kan det være en ide at tjekke jeres junk/spam‐mappe i
jeres mailboks. Der er ikke sendt ud fra skolens adresse, men fra survey‐monkey’s server, og den kan derfor
godt ende som en uønsket mail. Kan I ikke finde den, kan I sende en mail til mig, så skal jeg prøve at få
rettet op på det.
Gospelkor
Igen i år er der gospel på programmet til juleafslutningen. May står i spidsen for en gospeldag sammen med
Steffen Bay, der kommer og spiller klaver til. Vi glæder os meget, for det var en super oplevelse for alle
sidste år. Sangene kan man høre i kirken på sidste skoledag, så alle er velkomne.
Juleafslutning
D. 20. december holder vi juleafslutning på skolen. Alle er velkomne til at deltage. Et godt tidspunkt at
støde til er når vi går i kirke. Herunder kan I se programmet for dagen.
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Morgensamling
Hygge i klasserne
Pause
Opstilling i skolegården i familiegrupper
I kirken
Oprydning i klasserne og spisepause
Frikvarter
Afslutning i morgensamlingen
Nu er det jul igen...
Glædelig jul og godt nytår ønskes i klassen.

Vær opmærksom på at skoledagen slutter kl. 12.00, hvor Fristedet så åbner. Fristedet lukker som
sædvanligt kl 17.00.

Juleferie
Juleferien starter torsdag d. 21. december, og første skoledag efter ferien er onsdag d. 3. januar, hvor vi
mødes kl. 8.15 til morgensamling. Fristedet har selvfølgelig åbent fra kl 6.30. Fristedet er ellers lukket i
juleferien.
Læseprojekt
Efter juleferien starter årets læseprojekt. Holdene er lavet, og eleverne mødes på læseholdene på torsdag.
Selve projektet starter først i den anden uge efter ferien. Her vil en time om dagen (på nær onsdag) være
afsat til læsning og læsetræning. I hører nærmere fra de enkelte holds lærere lige efter ferien. Jeg har hørt
tale om, at der også i år vil blive holdt læsemaraton, men det kommer der sikkert mere ud om på den
anden side af ferien. Foreløbig kan det være en god ide at sætte kryds i kalenderen torsdag d. 25. januar.
Arbejdslørdag
Husk at sætte kryds i kalenderen d. 20. januar, hvor det er tid til den første arbejdslørdag i 2017. Der
kommer en ”doodle” ud i starten af det nye år. Vi mødes som sædvanlig kl. 8.30 til morgenmad og fordeling
af opgaver.
Cityinfo
De ældste elevers valghold med multimedie har i denne periode arbejdet med små film til vores
annoncering på Cityinfo‐standerne. Når alle er klar til at blive lagt op, vil I kunne se dem rundt omkring på
de forskellige standere i kommunen. De kommer til at ligge en uge hver især. I vil også kunne finde dem på
vores facebook‐side, så I ikke skal stå og vente hver gang I kommer forbi en stander. Tak for mange gode
spots til valgholdet.

Glædelig jul og godt nytår til alle, når vi kommer dertil.
Hilsen
Rasmus

