Nyhedsbrev september 2016
Så kom vi i gang.
Fælles forældremøde d. 31. oktober.
Tak for et meget stort fremmøde og ikke mindst for
Jeres aktive deltagelse.
Dette forældremøde var og er rigtig vigtigt for det
kommende skoleår og ikke mindst at få sat ord på,
hvorfor vi har en høj faglighed på skolen, hvordan
samarbejdet med jer som forældre er og ikke mindst
hvordan vi har struktureret undervisningen igennem det
kommende skoleår.
Har der rejst sig nogle spørgsmål, som I ikke fik spurgt
om på mødet, så er vi klar på kontoret til at svare på
dette eller i kan gå til den enkelte lærer.
Ferie og fritagelse
Når der planlægges ferie uden for den ordinære
skoleferie sendes der anmodning til skolelederen enten
via skoleintra eller på en mail.
Generelt vil der blive givet fri til ferie i begrænset
omfang i løbet af et skoleår.
Er der tale om en enkelt dag tages dette med klassens
kontaktlærer.
Dyr der medbringes på skolen
Når der medbringes dyr på skolen, det være sig hunde,
katte, kaniner m.m. skal dette ske efter aftale med
skolelederen eller den enkelte lærer når der er tale om
en del af undervisningen.
Fredagskaffe for forældre
Hver fredag morgen kl. 08.30 på lærerværelset samt i
Fristedet fra kl. 14.30

SÆRLIGE ARRANGEMENTER I
UNDERVISNINGEN

SalsaMortale

Onsdag d. 7. september kl. 09.00
SalsaMortale gæster Spjellerupfriskole.
SalsaMortale spiller for hele indskolingen og
børnehaven.
SalsaMortale spiller rytmisk involverende musik.
http://www.michaelmilojoergensen.dk
Mandag d. 19. september
Fælles skoletur til Sagnlandet lejre.
www.sagnlandet.dk

Onsdag d. 21. september
Fælles skoletur til Zoologiske have i København
http://www.zoo.dk/
Fredag d. 23. september kl. 11.00
Kalle Mathisen, måske med kendt som Kalle fra
Ramasjang på TV.
Kalle kommer og giver koncert. Kalles koncerter er
blevet meget populære. Kalle spiller på alt muligt og der
er godt gang i den.
https://bandportalen.dk/kalles-world-tour/

Kalles world Tour

