Nyhedsbrev maj 2018

Kære alle
Skoleårets afslutning og næste skoleårs planlægning
Så er vi nu så langt på skoleåret, at vi er nået til den travleste tid. De skriftlige prøver påbegyndes i
den første uge af maj, og eleverne har fået at vide, hvad de skal op i til de mundtlige prøver.
9. klasse har sidste skoledag på fredag d. 25.5., hvor vi alle glæder os til en festlig afslutning.
Børnene i forårssfo er ved at være klar til rigtigt at gå i børnehaveklasse, der bliver 2 klasser.
Børnene i børnehaveklasse glæder sig ligeledes til at tage hul på skolegangen i 1. klasse.
Vi får næste skoleår fire 7. klasser. Børnene fra Spurvelund og vores egne er spændte på, hvilke
klasser de kommer i. Ligeledes skal de vælge valgfag for første gang. Der bliver en stor
valgfagsmesse for kommende 7. – 9. klasses unge i Næsbyhallen d. 12. Juni – se skolens
hjemmeside øverst til venstre, hvor de mange tilbud er beskrevet.
Pædagogerne og lærerne skal inden for de næste 2 uger have fordelt fag til næste skoleår.
Trafikkultur i og omkring skolen
De mange tiltag med nye cykelstativer, ny cykelværksted (næsten færdig), cykelbane til træning af
de mindste børn i skolegården, ændring af indkørsel til skolen, muligheder for afsætning af jeres
børn i rundkørslen på Brinken, 2 årvågne skolepatruljer har alene det formål at sikre jeres
børns muligheder for at klare sig i trafikken, udvide mobiliteten, udvikle deres motoriske
færdigheder, træne deres fysik og skabe bedre muligheder for læring.
De voksne skal huske på, at børn og unge gør, hvad de ser og ikke hvad I fortæller. I er
rollemodeller. Træn også med jeres børn i trafikken, når I har mulighed herfor. Husk at træning gør
bedre!
Med venlig hilsen
Mogens Falk
Skoleleder
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