Johannesskolen december 2016

FORÆLDREinfo
Kære forældre
I år var det Lucia-dag om tirsdagen, og det fejrede
vi med en ekstra morgensang med Luciaoptog. Stor
tak til 4. klasserne, som igen gjorde det rigtig godt!
Efter at have glædet os tog de til Foss og gik Lucia
der.

Personalia
Eva Skade har (desværre for os – godt for Københavnerkirken) fået nyt job som daglig leder i Københavnerkirken. Jeg vil gerne også her rette en
stor tak til Eva for det arbejde, hun har lagt her på
skolen. Hun har været særlig synlig omkring dramastykkerne, men forskellige klasser har også haft
fornøjelsen af at møde hende i den daglige undervisning. Vi kommer til at savne hende her, og vi vil
ønske hende Guds velsignelse over hendes nye arbejde.
Loftrenovering
Den seneste tid er der nok mange, der er kommet
hjem og har snakket om, at de skulle være et andet
sted end i deres egen klasse. Vi renoverer lofter på
fuld drøn, og der vil hele tiden være én klasse i vores store grupperum og én klasse som vandreklasse. På den måde udnytter vi håndværkertiden
bedst muligt. Vi forventer, at renoveringsarbejdet
strækker sig hen imod påskeferien.

Med ønsket om en glædelig jul!
Højere tilskudsprocent
I forbindelse med den nye finanslov er den såkaldte koblingsprocent til friskoler hævet. Det betyder konkret, at vi får nogle flere penge at gøre
godt med. Bestyrelsen har besluttet, at nogle af de
penge skal bruges til at gøre det billigere for forældre at have deres børn her på skolen. Derfor bliver
der lavet to ændringer i betalingsstrukturen på skolen gældende fra 1. januar 2017.
1. Der bliver ikke længere opkrævet særskilt betaling for lejrskolerne i 5. og 7. klasse.
2. Forhøjelsen af skolepengene fra 7. til 8. klasse
bortfalder, således at der fremover kun er to
trin; et fra 0. – 3. klasse og et andet fra 4. – 9.
klasse.
Prisnedsættelsen kommer i stand pga. forbedret
tilskud, så hvis tilskuddet bliver forringet, kan vi
være nødt til at ændre på tingene igen. Men foreløbig vil vi glæde os over de muligheder, det giver
os!

Thomas K. Pedersen
Skoleleder

KALENDER
Januar
Tirsdag d. 3.: Første skoledag efter jul/nytår
Onsdag d. 11.: Forældredag
Uge 3: Faguge/projektuge, særligt skema
Februar
Uge 7: Vinterferie
Fredag d. 24.: Fastelavnsfest for 0.-3. kl.
Marts
Torsdag d. 30.: Forældredag
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