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——————————————
Første skoledag 
2.,3.,4.,5.,6.,7.,9. klasse  
møder den 13.august 
9.00-12.45 
—- 
bh-kl og 1.klasse  
møder den 15.august 
9.00-10.30 (bh kl) 
10.00-12.00 (1.kl)
—————————————— 
Kommende forældremøder 
Klasselærerne udmelder snarest
—————————————— 
Sommer SFO 
Uge 32 :   7.30-16.25  
—————————————— 
Kommende arrangementer          
Michaelsfest 
Dato: 29.september  
Den nye kalender findes på 
hjemmesiden
—————————————— 
Opfordring  
I denne uge forstætter vi med at 
klargøre klasselokalerne. Hvis man 
har mulighed og lyst , er man 
meget velkommen til at komme 
forbi at give en hjælpende hånd. 
Spørg klassekoordinatorer, eller 
kom blot forbi-vi uddeler gerne 
opgaverne. Det drejer sig om 
vægmaling, oliering af 
udemøbler,mm.
—————————————— 
Fratrædelser/ Tiltrædelser  
Ingen ændringer siden sidst.
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Velkommen i den fornyede 
skole 
Vi håber, at I har haft en 
fantastisk sommer, og vi glæder 
os til at møde jer alle sammen i 
et nyt skoleår. Gennem hele 
sommeren har der været en 
omfattende byggeaktivitet på 
skolen, som har resulteret i en 
fornyet skolebygning.Vi har haft 
flere forældre, som har hjulpet 
med at klargøre skolen til 
skolestart, det forberedende 
arbejde kulminerer i den 
kommende uge. 
Nye linoleumgulve 
De fleste klasser og undervisningslokaler har fået nye 
linoleumgulve, hvilket skaber en markant forbedring i forhold til 
den tidligere tæppebelægning. På denne måde har vi afsluttet 
den første etape ift. gulvudskiftningen.  
Den anden etape indbærer tæppeudskiftningen i salen, samt de 
resterende gulvarealer. Vi håber, at det kan laves i forbindelse 
med efterårsferie, når skolen er lukket i uge 42.  
Vi har fået vokseværk  
Skolen vokser, og vi er derfor nødt til at tænke nyt ift. vores 
lokaler. Vi har flyttet kontoret op på 1.sal, og har på denne måde 
skabt plads til et ekstra klasselokale i stuen( 4.kl).  
Vi har også fået en 9. kl, og på denne måde er blevet til en  
grundskole med alle klasser. Vi har omrokeret lokalerne på 1.sal 
for at få plads til alle.Vi er ikke færdige med de forskeligge 
forbedringer; vi er kun lige startet. 
Garderobeskabe for 5.-9.kl 
I forbindelse med de forskellige ombygningsinitiativer, har vi også 
rokeret på de nuværende metal-skabe. Derfor vil eleverne få 
tildelt nye rum og nye nøgler. 
— 
I den kommende uge vil I høre nærmere fra jeres klasse- og 
faglærere.  
Vi glæder os til et spændende og lærerigt skoleår 2018/19, 
med mange gode oplevelser:) Vel mødt.


