
 

 

Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev. 

 

Skolens teaterforestilling 2019 

Så nærmer en velfortjent vinterferien sig. Der har været rigtig travlt efter jul. Elever og lærere i 5. og 6. 
klasse har, traditionen tro, haft travlt med forberedelserne til teaterugerne i uge 8 og 9. Der er blevet castet 
skuespillere, læst stykket igennem og påbegyndt på fremstilling af kulisser og scener til selve forestillingen. 
Hele uge 8 og indtil onsdag i uge 9, vil klasserne arbejde intensivt med at få stykket færdig til præmierne 
torsdag den 28. februar, hvor vi håber at mange børn og forældre fra hele skolen, vil bakke op om eleverne 
og stykket. Eleverne fra 7. klasse vil på aftenen stå for at sælge lidt godt til ganen. Sæt derfor allerede nu et 
STORT X i kalenderen, torsdag den 28. februar (aften). Der vil i den kommende tid blive sendt nærmere 
information hjem til jer, omhandlende tilmelding, tider mv. Vi glæder os til at se jer til årets forestilling.  

 

Ekstra ny medarbejder. 

Som tidligere nævnt har vi prioriteret at ansætte en ny fuldtidsmedarbejder, som blandt andet skal være 
med til at højne klubtilbuddet. Medarbejderen skal også bruges som ekstra ressource i undervisningen, i 
spireperioden (førskoleperioden), samt som medhjælp til det påtænkte valgfag i friluftsliv, som vi arbejder 
på at få oprettet.  Vi har til denne nyoprettede stilling fået knap 100 ansøgere, og har heriblandt et par 
gode bud til jobbet. 

 

Opsigelse 

Kristine har ønsket at søge nye udfordringer og har derfor valgt at opsige sin stilling med virkning fra 1. 
februar 2019.  Hun har haft sin primære undervisning i 7. og 8. klasse. Vi ønsker Kristine alt godt fremover.  

Indtil vi har ansat en ny lærer, vil Connie varetage undervisningen. Stillingen har været slået op på flere 
medier og vi har modtaget nogle gode bud på en ny lærer til vores skole. 

 

Renovering 

I garderoberne ved 1. og 2. klasse er der blevet hængt ekstra knager op til elevernes tasker, så de ikke skal 
stå på gulvet. Endvidere har vi lavet et forsøg med ekstra kroge på første til tredje klasses garderober, hvis 
det har den ønskede effekt, vil der også blive sat op i de øvrige klasser. På torvet er vi ved at få hængt nye 
lamper op, så det bliver mere behagelig belysning. Skolens mellemtrin/udskoling har gennem årene fået  

 



 

udskiftet klassemøbler og nu er turen kommet til indskolingen. Lærerteamet i indskolingen er netop i gang 
med at se på hvilke møbler de kunne tænke sig.  

 

Kernehuset. 

I Kernehuset har vi budt velkommen til Bettina, som er praktikant, og vil være hos os til midt april. Bettina 
har indtil videre været i Kernehuset om eftermiddagen, og vil nu også være med i 1. kl. nogle lektioner om 
ugen. 

Efter vinterferien siger vil velkommen til Cecilie, som også skal være hos os i praktik. Cecilie skal være hos 
os i 4 uger, og vil både være i skoledelen, primært 4. kl., samt i Kernehuset. 

I Kernehuset tilbyder vi forskellige kreative aktiviteter, hvor nogle foregår indendørs og andre udendørs. 
Vores indendørs aktivitet kan være ’skæreværksted’, hvor der skæres fine modeller i karton, maleværksted, 
syværksted m.m.                                                                                                                                                  
Udendørs har vi de aktiviteter, som børnene finder interessant. Vi har ofte bål, hvor vi laver varm saft, 
bålmad og andet. 

Derfor er det fortsat vigtigt at tjekke barnets garderobe, og sikre, at der er tøj til alt slags vejr. 

 

Rigtig god ferie til alle.    


