Tappernøje Dagskole_________
Man skal være for at kunne lære

Kære alle
Velkommen tilbage fra efterårsferie, hvor hele Danmark nød de varme solstråler
Det har endnu engang været en travl og spændende start på skoleåret. Vi har budt velkommen til
følgende voksne: lærer Jens Beck, lærer Helle Lehm, pædagog Mia Steffensen, lærer Michelle
Larsen samt vikar Emil Pyndt og vikar Signe Paaske og følgende elever Emil Topholm 8. klasse og
Chris Rasmussen 1. klasse.
Den massive ombygning af skolen ruller stille og roligt fremad. 1. salen i ”Lagkagen” står klar og er
blevet et smukt arbejds- hyggerum med havudsigt. De nye pavilloner blev taget godt imod af både
børn og voksne. Store, lyse undervisningslokaler og hele to lækre rum til pædagogisk massage og
Theraplay.
Mange af jer har nok bemærket, at der er en øget aktivitet på skolens Facebook side. De sidste
billeder er fra en helt fantastisk motionsdag – fredag før efterårsferien – med stjerneløb rundt i
Tappernøje og følgende bålmad.
Vi bestræber os på, at sætte lidt billeder ind fra ugens undervisning om fredagen, så følg, ”like” og
del gerne @Tappernoejedagskole.
Tiden for årets første statusmøder nærmer sig og hvis I ikke allerede har fået elevplaner og
status-behandlingsplan, så er de lige på trapperne.
Samtidig starter tiden, hvor det er rart at have enten hjemmesko eller puttesokker på skolen.
Gummistøvler og/eller ekstra strømper, når græsset kræver det og en varm trøje til fx
mindfulness. Gerne med navn i.
Efteråret og vinteren er også den tid, hvor skolerne rammes af lus. Det er betydningsfuldt for
skolen, at vi får besked, hvis jeres barn har lus og er i behandling.
I er desuden rigtig gode til at huske, at meddele, når jeres barn er syg. For at vi kan planlægge
dagen og indholdet bedst muligt, og samtidig tage rigtig godt imod barnet igen, er det ligeledes
betydningsfuldt, at vi får en raskmelding.
Som noget nyt tilbydes I nu at sende sms mellem 7.15 og 7.40 på 3033 2359 (Charlottes nye mobil nr.
som behandlingsansvarlig på skolen)

Dato – tid
Uge 48
12/12
14/12

Begivenhed
Brobygning for 8. klasser (nærmere besked følger individuelt)
Indskolingen teaterforestilling
15:00-17:00 Julefest for nærmeste familie og evt. pædagoger. Tilmelding
nødvendig (kommer senere)
20/12 9:00-13:00 Sidste skoledag, hygge, julefrokost og julegudstjeneste. Nærmere besked
følger.
I perioden ønsker vi følgende tillykke med fødselsdagen: Oliver 3/11, Signe 15/11, Tobias 17/11,
Barbara 20/11, Kim 29/11, Nicklas 21/12, Elias 22/12 og Chris 25/12.

Mange efterårssmil fra hele teamet bag Tappernøje Dagskole
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