Johannesskolen maj 2018

FORÆLDREinfo
Christian Østermark har linjefag
i matematik, idræt og tysk, og
hans timer kommer til at fordele
sig ud over mellemtrinnet og
udskolingen.

Kære forældre

Klasselærere
Vi er nu så langt med fagfordelingen til næste
skoleår, at vi kan præsentere en liste over klasselærerne. Den ser sådan ud:
Den 1. maj fik vi de nye Før-SFO’er i skole. Vi
har i dagene siden glædet os over at kunne præsentere skolen for dem med fuld sol de fleste
dage. Sådan bliver hele skolelivet nok ikke,
men med sådan en begyndelse, lover det godt! I
mange år kom jeg i en kirke, hvor præsten til
hver dåb bad: ”Lad dem opleve så meget lykke,
de kan tåle, uden at falde ud af hænderne på
Ham, som vil dem det bedste!” Det er en god
indgang til noget nyt – velkommen til alle jer
nye!

Foredrag
Vi minder om vores tilbud om at kommer til foredrag med Lola Jensen den 22. maj i gymnastiksalen. Hun er værd at opleve!

Nye ansættelser
Til næste skoleår har vi ansat tre nye lærere, og
dem kan I kort møde her:
Gitte Toräng er uddannet med
linjefag i dansk og matematik
men har erfaring med stort set
alle skolens fag. Hun skal bl.a.
være klasselærer i kommende
1a.
Louise Kildeholm Jensen (efternavnet får hun først til august,
når han bliver gift) har linjefag i
matematik, kristendom og fysik,
og hun kommer primært til at
bevæge sig i udskolingen.
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Stina Kondrup
Gitte Toräng
Ida Crillesen
Hannah Juul Larsen
Charlotte L. Neuenschwander
Carsten Westh
Elisabeth Thorsen
Martin Schmidt
Herdis Bech
Herdis Bech
Tine Ørting
Miriam Kattner Sørensen
Randi Hjøllund
Else Marie Winther Jensen
Laila Mortensen
Claus Sander/ Dina Kofoed Pihl Kjær
Ulla Christensen
Ivan Ebbesen
Astrid Reuss Schmidt
Ivan Ebbesen

Thomas K. Pedersen
Skoleleder

Kalenderen:
22. maj: Valg af tilsynsførende kl. 18.30
22. maj: Foredrag v/Lola Jensen kl. 19
1. juni kl. 8.10: Åben morgensang
27. juni: Translokation for afgangselever
29. juni: Sidste skoledag
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