Johannesskolen december 2017

FORÆLDREinfo
Kære forældre

Ansvarlighed
For ikke så længe siden kom en elev til mig og
spurgte, om han måtte påtage sig ansvaret for
skolens akvarium! Vi fik snakket lidt sammen,
og siden er han gået i gang med at nytænke
planter og sten. Efter nytår kommer der også
nye fisk i. Han har kreeret et helt nyt landskab i
akvariet, og som billedet herunder viser, har
han virkelig evner til det! Dejligt at møde unge
mennesker, der ser en opgave og tager den på
sig.

Onsdag den 13. december gik 4. klasserne Luciaoptog. Tak for en dejlig oplevelse! Den kom
midt i en uge, der fremviste det første snefald,
og er med til at vise, at lyset vil overvinde mørket.

Dødsfald:
December måned fik en trist begyndelse, idet vi
har taget afsked med Esther Korsgaard, som
døde 2. december og blev begravet fredagen efter. Esther har været ansat på skolen siden 1981
og har i alle årene været en trofast slider. Hun
har lagt mange gode kræfter på skolen for at
gøre dagene gode for børn og voksne. Vi vil
især huske hende for hendes store engagement i
julestuerne gennem årene, men også for slid på
køkkenredskaberne i madkundskab og for
spændende matematikundervisning. Esther
havde særligt blik for de elever, der havde det
svært, og hun var også kendt for at være god til
at få ny kollegaer til at føle sig hjemme på skolen. Vi vil savne hendes stille humor og loyale
væsen. Gennem sin sygdom blev hun et stort
forbillede for os i, hvordan man kan leve med
visheden om, at døden ikke er det sidste, men at
man som kristen har et evighedshåb.
Ære være Esthers minde.

Åben Morgensang
Vi vil også i 2018 indbyde jer til at være med
til morgensang den første fredag i måneden. Vi
vil fremover også indbyde skolens bagland fra
Luthersk Missionsforening til at være med. Det
kan være spændende for de, der var med til at
oprette skolen, at se den i funktion i dag.

Nye faglokaler
Når vi møder ind igen efter juleferien, er tre
faglokaler ved at være indflytningsklar: Fysik/kemi, musik og håndværk/design. Vi glæder os til at tage de flotte lokaler i brug.

Med ønsket om en glædelig jul!

Thomas K. Pedersen
Skoleleder

Kalenderen:
3. januar: Vi begynder igen efter juleferien
5. januar: Åben Morgensang
8. januar: Julestueevaluering
9. januar: Forældredag
Uge 3: Faguge
2. februar: Åben Morgensang
Uge 7: Vinterferie
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