Johannesskolen august 2018

FORÆLDREinfo
Kære forældre

Velkommen til et nyt skoleår! Der er mange,
der har set frem til første skoledag med stor
spænding, og normalt håber alle på rigtig godt
vejr. I år var det overskyet og regn – og det var
dejligt! Det har været godt at komme i gang, og
jeg tror, at rigtig mange har nydt den varme
sommer (billedet er fra sommer-sfoens udflugt
på Slotssøen) og glæder sig over køligere skolevejr nu.

Skolevej:
Jeg har et par morgenen stået ved Dyrelund for
at se, hvordan morgentrafikken bliver afviklet,
og jeg kan konstatere, at det største pres er mellem kl. 8.00 og 8.07. Jeg kan også se, at trafikken er tæt. Derfor:
1) Om muligt, aflever barnet før kl. 8.00
2) Kør ikke på skolevejen mellem p-pladsen og skolen mellem kl. 7.45 og 14!
3) Overvej at benytte Rendelæggerbakken
som afsætningsplads – det er let at
komme videre herfra. (Den nederste
grønne markering er tænkt som Rendelæggerbakken).
4) Mind cyklende elever om at se sig godt
for og bruge cykelhjelm.
5) Lær gående elever at gå i skovsiden.

Skolebod:
Vi har lavet en ny aftale om skolemad for dette
skoleår. Rent praktisk bliver det sådan, at maden fremover bliver solgt fra skolens køkken,
og formentlig på længere sigt også bliver produceret der. Forældre kan bestille hjemmefra
via mobilepay. Elever i 0. – 3 klasse kan kun
købe forudbestilt, mens 4-9. klasse kan købe
med kontanter – ikke med mobiler. Vi er ikke
helt på plads med det endnu, men når vi har
klarlagt de sidste detaljer, skriver vi ud om det.
Det betyder, at man skal gå rugbrødsvejen de
første uger i skoleåret.
Udefrikvarter
Vi har i år en prøveordning med ude-frikvarter
for 0. – 8. klasse i 10- og 12-pausen. Vi håber,
det giver frisk luft og fornyet energi til dagen.
Mobilfri skole
Vi har gjort prøveordningen fra sidste år permanent, og alle mobiler er nu låst inde i skoletiden. Vi tror, det giver vores elever bedre mulighed for at være nærværende i det fællesskab, de
har i skolen.

Thomas K. Pedersen
Skoleleder

Kalenderen:
7. september kl. 8.10: Åben morgensang
27. september: Forældredag
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