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Kære alle

Oktober 2022

Det nye skoleår er nu kommet godt i gang, og det er blevet tid til lidt nyt fra skolen.
Efterårsferien banker allerede på døren, og det betyder blandet andet, at vi efter efterårsferien igen
tager sko af, inden vi går ind i klasserne. Derfor vil vi anbefale, at eleverne har indesko, sokker
eller hjemmesko stående på skolen.
Som I allerede ved, så er priserne steget på gas og el, og det vil få en indflydelse på temperaturen
i lokalerne. Her på skolen vil vi holde en temperatur mellem 20-21 grader.
Siden vores sidste nyhedsbrev er Michelle, Philip, Glenn og Elias gået ud af skolen for at fortsætte
i andre skoletilbud mm. Vi ønsker dem alle held og lykke fremover.
Vi har budt velkommen til Maria i 0. klasse, William i 6. og André i 7. klasse.
På personalesiden har vi sagt velkommen til Hanne som underviser de mindste elever, til vores
nye chauffør Jonna og til vikar Cindy.
Vores vikar Junior, som nu er færdiguddannet lærer og er blevet fastansat på Tappernøje
Dagskole, underviser i natur/teknik, fysik/kemi og musik.
Som noget nyt har vi indført ”Klassens dag”, hvor det er muligt for klassens undervisningsteam at
planlægge hele dage enten med ture ude af huset eller projekter mm. Vi har allerede afholdt årets
første klassedag. Den anden løber af stablen onsdag lige efter efterårsferien. De enkelte klasser
får direkte besked fra lærerne/pædagogerne.
Vi har fået lavet alletiders flotte og hyggelige bålplads, som bliver benyttet flittigt.
Her op til efterårsferien har 6.-7. klasse samlet svampe i skoven og lavet den lækreste
svampesuppe over bål og de mindste elever har lavet snobrød.
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Vigtige datoer indtil juleferien for hele skolen:
Skolernes motionsdag
Klassedag
Pædagogisk lukkedag
Julefrokost for elever
Sidste skoledag/julegudstjeneste
Første skoledag efter juleferien

14. oktober 2022
26. oktober 2022
9. november 2022 skolen er lukket – eleverne har fri
16. december 2022
21. december 2022 kl. 9-13
4. januar 2023 normal mødetid

Ferieplan for skoleåret 2022/2023:
Efterårsferie
Juleferie
Vinterferie
Påskeferie
St. Bededag
Kristi Himmelfartsdag
Fridag
Pinseferie
Grundlovsdag
Sommerferie

15. til 23. oktober 2022
22. december 2022 til 3. januar 2023 (begge incl.)
11. til 19. februar 2023
1. til 10. april 2023 (begge incl.)
5. maj 2023
18. maj 2023
19. maj 2023
27. til 29. maj 2023
5. juni 2023
24 juni til 13.august 2023 (begge incl.)

I ønskes alle en rigtig dejlig efterårsferie
Vi ses igen mandag den 24. oktober klokken 8
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