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MÅNEDSNYT
| NOVEMBER 2017|
Forældremøder
Børnehaveklassen
Dato:
17.11.2017
Tidspunkt: 17.00-19.00
Kommende arrangementer
Julebasar
Dato:
2.december
Tidspunkt: 10.00-16.00
Hvem:
alle
Juleferie
Vi går alle på ferie den
21.december kl 12.00
Sfoén er åben frem til 16.20
Skolen er lukket fra den
22.december og t/m den
2.januar 2018
Vi mødes igen den 3.januar
2018 8.15
Personaleændringer
Fratrædelser
Charlotte Bartholin
Charlotte har netop afsluttet
sin uddannelse som TCM
akupunktør( tillykke:) og
stopper i sin stilling som
skolesekretær.
Nanna Ramnæs
Nanna stopper som
klasselærer, da hun har fået
tilbudt en stilling som
viceskoleleder på
Kristofferskolen. Vi overbringer
varme hilsner fra Nanna, som
takker for samarbejdet og
ønsker Nanna det bedste i
fremtiden.
oktober-november- december 2017

I OKTOBER HAR VI OPLEVET
Michaelsfest
Skolen fik besøg af Tine Barfoed, som afholdte oplæg om
festens kulturelle betydning i steinerskolen. Efterfølgende
har vi alle deltaget i Michaelsspillet, et levende skuespil,
som omhandler en universel fortælling om kampen mellem
det gode og det onde.
Motionsdag
Skolen var igen i år tilsluttet det årlige, landsdækkende
arrangement Skolernes Motionsdag. Det var en dag med
diverse sportsaktiviteter, herunder elevernes favorit disciplin
- løb. Michael og James, vores idrætslærere, har planlagt
dagen og sørget for et indholdsrigt program.
Renoveringsarbejdet
Renoveringsarbejdet i BH klassen og børnehaven er nu helt
afsluttet, og alle afdelinger er nu fysisk på plads og nyder
deres fornyede faciliteter.
Arbejdslørdag
Skolen vil gerne sige tak til alle forældre, som har deltaget i
skolens arbejdslørdag. Det var en god dag, som bød på det
på det hele- både for eleverne (som tog på tur), og for dem
som var tilbage og udførte en række opgaver. Forældrene
har sørget for forplejningen, og der var både morgenkaffe
og frokost til alle. Tak til Peter, Dorthe og alle jer andre
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som har gjort dagen til en fest.

lørdag den 11. november 2017

Tiltrædelser
Anne- Mette Winther
Skolen byder velkommen til
Anne Mette, som er den nye
skoleleder. Anne Mette er
allerede godt i gang med sit
arbejde. Vi viderebringer en
hilsen:
Hilsen fra Anne-Mette:
Jeg brænder for at etablere
udviklende og læringsrige
rammer for børn og unge. Jeg
brænder for at se lyset være
tændt i alle øjne, og at se
energi og gejst være tilstede.
Vi kan ikke slukke for mørket,
men vi kan tænde for lyset!
Jeg er rundet af fem års
afdelingsledelse på Vestre
Skole, Grenaa. Jeg sætter stor
pris på, at kvaliteten skal være
til stede i det vi gør med vores
børn og unge, dermed kan vi
også forsvare et stærkt ønske
om tæt samarbejde med
forældrene om fagligheden og
pædagogikken.
Der ud over har jeg siddet i
Folketinget i 10 år.
Jeg er født i Himmerland lige
syd for Limfjorden, og har min
egen familie i Grenaa nu, men
bor i løbet af ugen på Amager.
Jeg er et familie menneske, og
nogle vil nok sige, lidt af en
husmor. Det går nok an,
tænker jeg. Jeg har glædet
mig meget til at starte her på
skolen, og skal snart i gang
med min Steiner uddannelse,
hvilket jeg ser frem til. Jeg vil
gerne takke for den fine
modtagelse, jeg er så glad for
at møde så mange smil hver
morgen! Tak for det!
oktober-november- december 2017

I DECEMBER GLÆDER VI OS TIL…
Projekt Solhuset
En gruppe af forældre er i gang med projektet “Solhuset”, som
bliver det nye, naturlige samlingssted for børnene. Der er tale om
den kommende bålhytte, som etableres på skolens grund.
Projektet indebærer afmontering af det gamle skur, og man kan
derfor forvente intensiv byggeaktivitet i skolegården. Der er tale
om et fælles samarbejdesprojekt mellem skolen,
forældreforeningen, byggeudvalget og den frivillige
forældregruppe, som lægger ekstraordinært arbejde i projektet.
Vi glæder os til at se resultatet.
Julebasar (2.12.)
Planlægningen af den kommende Julebasar er allerede godt i
gang. Igen i år kan I glæde jer til en række elev-optrædener
boder, musikcafe og workshops. Igen i år får man mulighed for at
købe mad, julepynt, og al verdens ting og sager. Det økonomiske
overskud går til Forældreforeningen, som støtter skolens projekter
( i år er det bl.a. projektet Solhuset, som støttes af
forældreforeningen)
Oversigt over andre juleaktiviteter (interne begivenheder)
Fælles julepynt-dag (28.11.)
Vi hygger og pynter skolen, så den er klar til Julebasaren.
Adventsspiral (8.12)
Vi tænder lys i mørket. Vi glædes os til denne stemningsfulde
begivenhed med musik og lys.
Luciaoptog (13.12)
4.kl står for denne begivenhed.
Udover disse aktiviteter, glæder vi os til fælles risengrødspisning
og julepynt-dag.
Julespil den 21.december
6. kl opfører julespil for skolens elever.
Opfordring
Morgensamling
I forbindelse med vores morgensang bestræber vi os på at skabe
en stående cirkel, som vi varmt indbyder jer til at deltage stående. På denne måde bliver I ikke blot tilskuere, men aktive
deltagere. Vi arbejder på at stille sange til rådighed i en nær
fremtid.
Mobiler og kameraer
Husk, at vi prioriterer nærvær frem for mobiltelefonerne- derfor
ingen mobiler frem til morgensang. Dertil en lille opfordring til at
undlade at filme og fotografere ved forestillinger ved julebasaren.
Til sidst en lille opfordring fra sfo´en
Sfoéns køkken kan kun lånes efter forudgående aftale med
Sfoen.
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