
 

 

  

Nyhedsbrev  nr 3 2015    Nyhedsbrev 

Nyt- børn og Personale 

Børn: Vi har sagt farvel til en elev i 7. Kl. 
Og vi skal ønske Magnus og Lucas held 
og lykke på Lolland.  
 
Vi har sagt goddag til Ida i 8. kl. 
Velkommen. 
 
Diana havde sidste arbejdsdag d. 23/3, og 
hun fik en flot og velfortjent afsked, med 
sang, blomster, taler og masser af gaver 
fra både voksne og børn.  
 
Vi har ansat en ny pædagog, som starter 
d. 1. Maj. Hun hedder Søs, nærmere 
præsentation får i fra hende selv ved 
opstart.  

9. Klasse har gennemgået 
hjertestarter kursus, det var en god og 
lærerig dag. 

Skolebestyrelsen 
 
Tak for en god Generalforsamling.  
Bestyrelsen har konstitueret sig som følger: 
Fomand Maria Thielke Hansen 
Næstformand Henrik B Christensen 
Sabine Bull Hansen 
Peter Seedorf 
Mette Storgaard 
Kjeld Christensen 
Lars H Gudbergsen 
 
Suppleanter 
Troels Lunden og Morten Bernsdorff  
 
Vi glæder os til et nyt år, hvor vi forhåbentlig 
kan få en masse gode ting i gang, så personalet 
har gode rammer at arbejde i. 
Husk at et af vores nye tiltag er, at dagsordener 
og referater bliver lagt på intra, så alle kan følge 
med. 
Skriv endelig hvis i har bestyrelsesrelevante 
spørgsmål. 
 
Mvh  
Maria Thielke Hansen 
 
  

Hjertestarter-kursus 9. Kl. 
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Tyby 2015 

Alle elever havde nogle både produktive og lærerige dage i Tyby-
ugen. Skolen emmede af liv, og alle glæder sig allerede til Tyby 

2017.  

Vi fik flot dækning både på TV øst og diverse aviser. 

Emneugen Tyby løb af stablen i uge 11. 

Sfo Nyt: 

Vi har den seneste tid brugt tid på oprydning 
i SFOen, og har i den forbindelse valgt at 
vores kontor-kvadratmeter skulle være 
børnenes.  

Der er nu lego/legerum, i den forbindelse har 
vi indkøbt en del mere lego, hvilket 
selvfølgelig har bragt stor begejstring. 

I Ønskes alle en dejlig påske fra personalet på 
Tybjerg Privatskole 


