
Skoleinfo

Så er det langt om længe blevet tid til skoleinfo. Jeg har gået og ventet på, at få den
sidste underskrift på plads fra de nye lærere, så jeg kunne melde ud om de nye
ansættelser. Skoleinfo handler ellers om alternativ idrætsdag, aktiv sommer,
dimission og skolefest.

Nye ansættelser

Barselsvikaren for Mathilde har flere af jer allerede hilst på. Han hedder Nikolaj
Rosvig Sørensen. Nikolaj er lærerstuderende på Den Frie Lærerskole i Ollerup, og er
ansat her i sin årspraktik. Han har allerede været på besøg et par gange for at lære
den kommende første klasse at kende. Ellers vil Nikolaj undervise i bl.a. musik og
samfundsfag.

Til mellemtrinnet har vi ansat May Jeznach Madsen. Måske kan I huske May fra
gospelkoncerten i forbindelse med juleafslutningen. May er uddannet lærer og har
tidligere været lærer på Hørup Skole, Kegnæs Friskole og i musikskolen, så hun
kommer med en del erfaring både fra skoleverden og fra arbejdet med musik og
gospelkor for både børn og voksne. May skal hovedsageligt være dansklærer og
have andre timer på mellemtrinnet, men mon ikke det bliver til lidt musik også

Herudover har vi også ansat Hans Martin Asmussen. Hans Martin, eller Martin som
han bliver kaldt, er nyuddannet lærer fra Haderslev Seminarium. Martin skal
undervise i bl.a. idræt, tysk og matematik. Martin har allerede gennem et fast
vikariat hentet sig en del erfaring, så det glæder vi os til at nyde gavn af. Nogle af jer
kender måske Martin fra håndboldbanen, hvor han bl.a. har spillet i SønderjyskE.
Martin er ansat på deltid, da han samtidig skal spille håndbold i Tønder.

Velkommen til jer. Vi glæder os til at I bliver en del af vores skole.

Alternativ idrætsdag

På tirsdag d. 6. juni holder vi alternativ idrætsdag sammen med Midtals Friskole. Det
er en dejlig tradition vi har haft glæde af siden vores skole startede i 2003.
Efterhånden kender mange af eleverne hinanden, og ser frem til en dag med både
konkurrencer og venskaber på kryds og tværs – dejligt. Vi regner selvfølgelig med



solskin og dejligt vejr, men husk regntøj eller solcreme, som det nu passer med
vejrudsigten.

Aktiv Sommer

Aktiv Sommer er et tilbud til børnene i Sønderborg Kommune. Det drejer sig om en
masse aktiviteter for børn og unge i sommerferien. Børnene kan tilmelde sig de
forskellige aktiviteter på www.aktivsommerferie.nu

Folderen med de forskellige aktiviteter kan hentes her

http://laeratlaere.dk/onewebmedia/Aktuelt/Breve%20fra%20skolen/aktiv2017.pdf

Dimission og sommerfest

Dimission og sommerfest ligger i år torsdag d. 22. juni. Dimissionen starter kl. 17.00
og er selvfølgelig for afgangseleverne og deres familier. Herefter er alle velkommen
til skolefest. Den starter kl. 19.00, og I kan allerede nu begynde at overveje hvilken
vidunderlig kage I vil medbringe til det store kagebord.

God pinse

Hilsen

Rasmus


