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Nyhedsbrev 

 

 

Dekoration af 
skolen 

 

Skolens ”krea 
hold”, under 
ledelse af Kirsten, 
har påtaget sig 
opgaven at 
udsmykke skolens 
mødelokale og det 
er der kommet et 
smukt og æstetisk 
flot resultat ud af. 
Mellem de 4 
billeder, de fire 
årstider, er der 
malet teksten med 
vores tre værdier, 
Trivsel, 
Fællesskab og Høj 
faglighed. Det er 
skønt at vores 
elever gør sig 
umage i at 
dekorere vores 
skole. 

 

more on 2 

Indvielse af multihuset. 

Så blev multihuset færdig og skolens 
støtteforening kan officielt overrække os 
nøglerne og brugerretten til den fantastiske 
bygning. 

Skolen samles fredag d. 31/3 kl. 12.00 i 
multihuset. Her synger vi skolens sang og koret 
vil også optræde med et par sange. 
Støtteforeningens formand Vinnie Mortensen vil 
overdrage os nøglerne og det røde silkebånd 
kan efterfølgende klippes over, så huset 
officielt bliver indviet. Eleverne har i den 
seneste tid, kommet med forslag til et navn på 
bygningen. Et udvalg vil inden dagen, udvælge 
et passende navn, som offentliggøres på dagen. 
Efter selve indvielsen vil skolen byde på et glas 
”champagne” og lidt snack.  
 
Sygemeldinger: Hvis en elev er/bliver syg, 
skal dette meddeles til kontoret, enten ved at 
sende en intra besked til Malene, en mail 
til kontor@tybjergprivatskole.dk  eller ved at 
ringe mellem kl 8 og 8.30 til kontoret 32200080. 
 
Det er rigtig vigtigt, at vi som skole får besked 
om sygdom, både fordi vi har registreringspligt, 
men også ved evt. evakueringssituationer. 
Ved disse 3 muligheder skulle der være en 
løsning for alle, til at meddele om sygdom eller 
akut fravær. Mvh Malene 

      Morgenbånd 

Nu står foråret for døren og læsningen, 
som har været temaet i morgenbåndet 
over vinteren afløses af 
morgenbevægelse. Vi starter op efter 
påskeferien dvs. tirsdag den 18. april. 
Vi starter i skolegården kl. 08.30 og 
derfor er det vigtigt, at alle elever er på 
skolen og har stillet skoletasker mv. 
inden da. 
Det er igen klasserne på skift, der skal 
stå for morgenbevægelsen og 3. klasse 
starter.  

Husk at eleverne møder op i tøj/sko, 
der passer til vejret og til at kunne 
deltage i bevægelse. Vi har også 
morgenbevægelse når det regner.  

Arbejdsdag.  

Lørdag den 22. april afholdes årets arbejdsdag og vi glæder 
os til at se jer alle. Der er mange spændende opgaver, der 
spænder lige fra nyopførelser, renoverings opgaver, 
malearbejde, rengøring, oma. I skrivende stund er der 35 
voksne og 40 børn/elever tilmeldt og vi håber på endnu 
flere. Dagen har tradition for både at indeholde løsning af 
mange opgaver, men også et hyggeligt fællesskab på tværs 
af klasserne. 

Påskeferie 
 
Skolen holder lukket pga. påskeferie fra lørdag 8. april til 
og med mandag den 17. april. Kernehuset har også lukket i 
denne periode. 

God ferie til alle 
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Foråret er  over os!! 

Der bliver scatet, rullet, leget og 

spillet bold i vores skønne  ude-

omgivelser. Vi kommer ikke 

udenom, at de kære børn fristes til 

at smide både jakker og strømper. 

Vi gør hvad vi kan for at holde øje 
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med, at det bliver på. 

Påsken banker på, og vi er allerede 

godt igang med påskerier, i form af 

æg og diverse klip, så check gerne 

ved afhentning op på, om der er 

kreationer der skal med hjem. 

Forårs hilsener fra Kernehuset 

Vores søde Praktikant Kathrine, har I sit 
praktikforløb i samarbejde med eleverne lavet 
en flot dekoration af vores lego rum. Det er ikke 
helt færdigt, der vil blive arbejdet videre med 
det på arbejdsdagen. 
 
I skrivende stund er vi igang med planlægning 
af det nye spireforløb, som starter 1. maj. men 
allerede fredag d. 7. april kommer de på besøg, 
for at hilse på elever og personale på skolen. 
Denne dag vil legepatruljen være tilstede og 
hjælpe med lege-ekspertise. Joan og Søs har 
været på besøg i de fleste spirers børnehaver og 
hilst på der også. 
 
Vi glæder os til at byde de nye børn 
velkommen. 
 

Kernehuset 

SFO 
KLUB 

 


