Johannesskolen februar 2018

FORÆLDREinfo
Kære forældre

Så kom frosten endelig! Den giver os nogle
meget flotte om end kolde morgener. På billedet ovenfor kan I se den ene af de to hytter, der
er ved at blive opført på skrænten. Vi glæder os
til at kunne tage alle de nye faciliteter i brug –
og kommer med en indbydelse til rundtur i de
nye faglokaler, når vi er mere på plads i dem.

Foredrag og valg
Tirsdag den 22. maj inviterer vi til foredrag
med Lola Jensen, og samme aften afholder vi
valg af tilsynsførende. Lola Jensen er kendt for
underholdende og fagligt spændende foredrag
om mange emner, bl.a. om forældrerollen. Hun
har fået arbejdstitlen: ”Børns sociale kompetencer” og det har hun fået tiden fra 19-21 til at
uddybe.
Inden foredraget afholdes valg af tilsynsførende. Det foregår fra kl. 18.30 - 19. Skolen har
i øjeblikket Ninna Braüner som tilsynsførende,
og hun har mulighed for at sidde to år mere. Vi
har været godt tilfredse med hendes arbejde og
opstiller derfor hende som kandidat igen. Andre
kandidater kan opstilles på mødet. Der kommer
indkaldelse til valget i begyndelsen af maj måned.

Forårstævne 4. marts
I samarbejde med Luthersk Missionsforening,
indbyder vil til det årlige Forårsstævne, søndag
den 4. marts. I år er det Bergur Johannesen der
kommer og holder en prædiken for os.

Kom til tiden
Der er rigtig mange elever, der er klar på deres
plads i klassen, når klokken ringer 8.10, men
der er desværre også en del, der kommer nogle

minutter for sent. Det giver en del forstyrrelse
på et vigtigt tidspunkt, og vi vil derfor lave en
lille kampagne i uge 8 og 9, hvor vi vil sætte
spot på mødetidspunktet om morgenen.
Helt konkret så ringer klokken første gang
klokken 8.07. Det er signalet til, at det er tid at
gå til enten morgensang (mandag, onsdag og
fredag) eller til sin klasse (tirsdag og torsdag).
0. klasse går i øjeblikket til deres klasse alle
dage. Klokken 8.10 ringer klokken anden gang,
og det er signalet til, at undervisningsdagen er
begyndt. Vi vil derfor gerne have jeres hjælp
til, at børnene er klar i klassen/morgensangsområdet 8.10. For at minde om det, vil enten
Søren eller Thomas være i skolegården kl. 8.10
og tage imod de elever, der måtte komme for
sent. Husk i øvrigt, at den sidste del af skolevejen er ”ensrettet” om formiddagen for at passe
på vores cyklister. Det er kun skolebussen, der
må køre den anden vej. Sæt gerne elever af før
den sorte mødesal eller på Rendelæggerbakken
-der er pres på p-pladsen lige omkring kl. 8.
Vi er klar over, at bussen kan være forsinket,
og det er ikke ”busbørnene”, vi vil skynde på.

Skiftedag på kontoret
Med udgangen af januar måned, holdt vi skiftedag på
bogholderposten. Gitte Lund
Mortensen stoppede efter
12½ års trofast og grundigt
arbejde, og vi har i hendes sted ansat Karna
Larsen. Velkommen til Karna og stor tak til
Gitte for altid omhyggeligt arbejde og stor imødekommenhed!
Thomas K. Pedersen
Skoleleder

Kalenderen:
2. marts kl. 8.10: Åben morgensang
4. marts kl. 14: Forårsstævne
Uge 13: Påskeferie
6. april kl. 8.10: Åben morgensang
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