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Oversigt	  over	  ferie  
Sommerferie	   
22.6-‐12.8.2019	  (begge	  dage	  inkl) 
Sommer	  sfo	   
Sommer	  sfo	  holder	  åbent	  i 
uge	  32
——————————————
Skolestart  
2.kl-‐9.kl 
tirsdag	  den	  13.august	  kl	  09.00	  i	  
salen 
bh.kl	  og	  1.kl	   
onsdag	  den	  14.august	  kl	  09.00  
——————————————
Kommende	  arrangementer	  	  	  	  	  	  	  	  	   
Michaelsfest	   
28.september	  9.00-‐13.00  
Skolekalender  
Kalenderen	  for	  2019/20	  kan	  ses	  	  her	  .
—————————————— 
Åbent	  hus 
Der	  aFoldes	  åbent	  hus	  den	  
5.august	  fra	  kl	  16.00-‐18.00. 
Formålet	  med	  åbent	  hus	  er	  at	  give	  
alle	  interesserede	  mulighed	  for	  at	  se	  
vores	  lokaler,	  samt	  høre	  om	  skolens	  
pædagogik	  og	  fællesskab.	  Vi	  sender	  
invitation	  ud	  via	  facebook,	  skolens	  
hjemmeside,	  men	  del	  gerne	  med	  
jeres	  venner	  og	  bekendte.	  
—————————————— 
Tiltrædelser  
Frederikke	  Funch	  Breum 
Vi	  vil	  gerne	  byde	  velkommen	  til	  
Frederikke,	  vores	  nye	  tysk	  
underviser.Vi	  ser	  frem	  til	  et	  godt	  
samarbejde.	   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Sommerhilsen 
I	  dette	  skoleår	  kan	  vi	  se	  tilbage	  på	  en	  masse	  nye	  skridt	  vi	  har	  taget	  
sammen.Det	  blev	  igen	  et	  begivenhedsrigt	  år,	  og	  vi	  glæder	  os	  til	  et	  
nyt	  skoleår	  2019/20.  
Tak	  til	  alle	  børn	  og	  forældre	  for	  godt	  samarbejde. 
I	  ønskes	  rigtig	  dejlig	  sommerferie,	  vi	  glæder	  os	  til	  at	  se	  jer	  alle	  i	  
august	  .	   
Første	  skoledag 
Første	  skoledag	  er	  tirsdag	  den	  13.august	  kl	  9.00	  for	  2.kl-‐9.kl 
Onsdag	  den	  14.august	  tager	  vi	  imod	  vores	  kommende	  
børnehaveklasse	  samt	  den	  kommende	  1.klasse.	  Det	  er	  en	  meget	  fin	  
begivenhed,	  hvor	  eleverne	  kommer	  sammen	  med	  deres	  forældre	  kl.
9.00. 
Pædagogisk	  dag 
Mandag	  den	  12.august	  aFolder	  lærere	  en	  pædagogisk	  dag.	  Dagen	  
bruges	  til	  at	  planlægge	  skoleåret. 
Forældreintra  
Vi	  opfordrer	  til	  at	  tjekke	  intra	  i	  løbet	  af	  uge	  32,	  hvor	  de	  første	  vigtige	  
informationer	  (bl.andet	  vedr.	  skolestart)	  sendes	  ud. 
Vedr.skema  
Skemaet	  sendes	  via	  intra	  mandag	  den	  12.8.	  
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