
TAPPERNØJE DAGSKOLE 
Nyhedsbrev – November/december 2017 

SIDEN SIDSTE NYHEDSBREV… 

I uge 45 afholdte skolen terminsprøver for 8. & 9. klasserne i 

henholdsvis  skriftlig fremstilling, retstavning/læsning, skriftlig engelsk 

og matematik. Vores elever var super seje og skal være stolte over deres 

arbejdsindsats.  

Den 27/10 havde vi anmeldt tilsyn fra Næstved Kommune, hvor to 

konsulenter var på hold 2 & 3, for at observerer undervisningen og 

havde efterfølgende samtale med Charlotte og Sune.  

Skolens køkken har haft besøg af  fødevareministeriet, hvor vi stolt kan 

sige, at vi har fået tildelt en Elite Smiley. Der skal lyde en stor tak til 

Barbara for hendes indsats i køkkenet.  

Vi glæder os meget til at julehygge med vores skønne elever hele 

december😊 

Forældremøde den 3.1.18. kl. 15:30 – 16:45  

Grundet mange afbud måtte vi aflyse forældremødet i oktober måned.  

Vi har derfor fastsat en ny dato til mødet, og programmet for dagen se 

således ud:  

 

15:30 - 15:45 - Velkomst og kort orientering fra Sune 

15:45 - 16:35 - Klassemøde  

15:35 - 16:45 - Fællesopsamling og afslutning 

 

Tilmelding skal ske via skolesekretær Lones e-mail:  

lmtapdagsko@gmail.com 

 

 

 

JULEN ER OVER OS 

 

Julen kommer snart til vores dejlige 

skole og vi vil traditionen tro gerne 

invitere jer til juleafslutningen            

den 15. december kl. 15:30 – 17:00.     

Se den vedlagt fil for flere 

informationer.  

 

Vi vil igennem julemåneden have  fokus 

på tradition- og højtidsrelevante 

emner.  

Der skal naturligvis også være plads til 

en masse julehygge 😊 

 

 

 

 

 



 

Dato  Aktivitet 

15/12 Julefest (se jule-invitation) 
20/12 Sidste skoledag 9-13 (Jule gudstjeneste kl. 12:30) 

3/1 Første skoledag i 2018  
8-19/1 Diagnosticerende tests 
22/1 Pædagogisk lukkedag 
29/1 – 2/2 Projekt uge 
5/2 - 9/2  Uge Sex 
12/2 - 18/2  Vinterferie 
 

PÆDAGOGISK LUKKEDAG 

En gang om året har Tappernøje dagskole en pædagogisk lukkedag, hvor 

personalegruppen har mulighed for at gå i dybden med et udvalgt emne. 

I dette skoleår er datoen d. 22/1-18. I bedes derfor være opmærksomme 

på, at eleverne vil have forlænget weekend i denne forbindelse.  

 

Ændringer ift. telefonerne  

Skolen har investeret i en TDC Erhverv løsning til indgående opkald.  

I praksis betyder det, at når I ringer til nummeret 4042 2359, vil I blive viderestillet til en telefon som forefindes på 

kontoret, og ikke som tidligere til skolelederen. Ligeledes vil der ikke længere kunne sendes SMSér til nummeret. 

SMS fremover til primærlærer eller Sunes direkte nummer 6163 2359.  

Ved akutte situationer uden for skolens åbningstid henvises der til Sunes direkte nummer på 6163 2359.  

 

 

Kontakt os 

Tappernøje Dagskole 

40422359 

leder@tappernoejedagskole.dk 

www.tappernoejedagskole.dk 



Vi ønsker jer alle en glædelig jul samt et godt nytår  

 

Med venlig hilsen  

 

Alle ansatte på Tappernøje Dagskole 
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