Johannesskolen oktober 2018

FORÆLDREinfo
Kære forældre

Den nye hoppepude virker!

” I alle de riger og lande, hvorhen jeg i verden
fo´r” lyder det i Ingemanns sang om Holger
Danske, og det er meget passende for de sidste
dage her på skolen. Vi har haft emneuge, og
skolen har
boblet af aktivitet! Emnet har været verdens
lande, og
eleverne
har været
delt op på
tværs af
årgange og klasser. Det har været
en udbytterig uge – både fagligt, kreativt og socialt, og det er fantastisk at se den idérigdom,
der er blevet udfoldet i de forskellige lande.

Ny madordning
Her efter sommerferien har vi fået madordning
”tilbage” på skolen. Det er Jacob Haugaard fra
”Under Kronen” i Fredensborg, der laver maden. Planen er, at han på lidt længere sigt kommer til at producere maden i vores køkken, og
så kører herfra ud til de andre skoler, han leverer mad til. Det giver os nogle fordele, bl.a.
fordi vi får lettere tilgang til at bestille mad til
særlige arrangementer – og måske får de store
elever også mulighed for forøget åbningstid.

Åben Skole
Vi deltager igen i år i ”Åben Skole” den første
torsdag i november. I lighed med sidste år inviterer vi interesserede til at komme og se skolen
fra kl. 16.30-18.30. Arrangementet henvender
sig dels til forældre, der har indskrevet børn til
skolestart næste sommer, dels til forældre, der
er nysgerrige efter at finde ud af, om Johannesskolen kunne være en skole for deres barn. Så
gør gerne opmærksom på arrangementer til potentielle nye forældre.
Mødetid for elever
Vi minder om, at elever i 0. – 3. klasse, der møder før 7.45, skal være meldt til morgen-SFO.
Det er af hensyn til vores tilsynspligt. Ligeledes
minder vi om, at elever efter endt undervisning,
skal forlade skolen inden for en halv time, hvis
der ikke er lavet særlige aftaler med en lærer.
Elever, der møder kl. 10, må komme op til en
halv time før, medmindre der er lavet særlige
aftaler. Det er rigtig dejligt at se, at eleverne
hygger sig på skolen, men det er ikke muligt
for os at føre tilsyn med ”løse elever” om morgenen eller om eftermiddagen.

Thomas K. Pedersen
Skoleleder

Kalenderen:
1. nov:
2. nov.:
Uge 45.:
Uge 47:
30. nov.:
7. dec.:

Åben Skole
Åben morgensang
Terminsprøver for 9. kl.
Dramauge, forestilling torsdag
Klippe-klistre dag
Åben morgensang
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