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Kursus
I dag har vi sendt Hanne og
Camilla på matematikkursus. Vi
glæder os til at høre, hvad de
har lært af nye ting.

Klub
Her efter vinterferien er vores
3. klasse startet i klub. Hvis der
er pasning ud over klubbens
åbningstider går man
selvfølgelig bare i SFO’en.

Musikskole
Så er musikskolen i fuld gang
igen. Dejligt at møde børn, der
har glædet sig!

God tur
I dag siger 2. klasse på gensyn
til Theiss, da han skal med
familien til New Zealand i 7
uger. Vi håber, I får en super
tur!

Tilsyn
På tirsdag får vi også besøg af
Dot, vores nye tilsynsførende.
Hun vil komme på besøg i de
forskellige klasser, og danne
sig et indtryk af vores
skoletilbud.

Skolespirerne
På tirsdag i næste uge starter vores skolespirer. Ialt 14
førskolebørn, og med dem ryger vi så op på 170 børn i
alt. Til at sørge for at vores skolesspirer får det rigtig godt,
har vi ansat Nelly fra Trekløveren og Malene, der kommer
fra en stilling i Thorsø børnehus. Det er altså erfarne og
kompetente kræfter vi får i huset, og vi glæder os til at
både få nye børn og nye kollegaer! I samme forbindelse
vil der blive lavet lidt om på garderoberne, da vi jo skal
have plads til 14 børn mere.

Ombygning
I sidste uge blev det øverste tag pillet af, og nu er
håndværkerne ved at installere de nye ovenlysvinduer og
nyt tag. Det ser rigtig godt ud!

Nyt køkken i SFO
Da vi kom tilbage fra vinterferie, var der noget af en
overraskelse. Gitte og Morten (Hasse’s forældre) havde
opsat nyt køkken i SFO’en. Det ser bare super flot ud og
en kæmpe tak til Gitte og Morten for køkkenet og den
store indsats!

Velkommen
På tirsdag skal vi byde velkommen til Carl, der starter i
vores 3. klasse. Carl har tidligere gået på Gjern skole.

