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Afgangsprøver

Cykelløb

Så har 9. klasse været oppe i
dansk skriftlig fremstilling,
matematik med hjælpemidler
og diktat og læsning. I næste
uge står den på
færdighedsregning og biologi.

På fredag i næste uge afvikler støtteforeningen et

1. skoledag

cykelsponsorløb sammen med skolens personale. Vi vil
derfor gerne opfordre alle til at finde nogle sponsorer, så
vi kan tjene lidt penge. Det behøver ikke at være store
beløb - alt kan bruges. Eleverne har tidligere fået en
seddel med hjem - skulle den være blevet væk, så sig til,
så tryller vi en ny frem…

Vi har fået skolekalenderen for
Favrskov kommune, og da vi
kan se, at man her først starter
efter ferien onsdag den 10.
august, har vi valgt at gøre det
samme. På den måde sikre vi
at man kan komme med
offentlig transport. I det hele
taget har vi taget hensyn til
dette hele næste skoleår.

Løbet starter kl. 10.30 og der cykles i en time. Har man

Arbejdslørdag

klasselærere. Det betyder også, at nuværende 5. klasse

Husk arbejdslørdagen den 21.
maj. Denne dag kommer de
fleste, men der er jo også en
del, der løser opgaver en
anden dag end denne.
Da der skal ryddes op m.m. i
cykelskur, skal vi bede alle om
at fjerne deres cykler om
fredagen den 20. maj.
På arbejdslørdagen vil der
også blive mulighed for at
komme og tale med
bestyrelsen, hvis man har en
god ide eller andet.

ikke fundet en sponsor, deltager man stadig i cykelløbet,
så alle får noget ud af dagen.

Næste skoleår
Her efter vores pædagogiske dage er der en del der er
kommet på plads til næste skoleår. Nuværende 0. klasse
skal have Majbritt (dansk) og Ivy (matematik) til
skal have et klasselærerskifte. I dag slår vi en
dansklærerstilling op, og det er så meningen at
vedkommende skal være ny klasselærer i kommende 6.
klasse. Matematik i kommende 6. klasse bliver Rikke.
Frida bliver som tidligere nævnt ny klasselærer i
kommende 5. klasse og her fortsætter Camilla med
matematik. De andre klasser fortsætter uændret efter
sommerferien.

