Kontornyt den 03. juni 2022

Når skoven har skygge,
og bien gør lykke,
og bøgen har mørknet sit lyseste blad,
når roser udspringe
blandt tome, som stinge,
lig luende elskov af truende had,
da dages, da kommer
den danske skærsommer,
den er der, og gør selv den tungeste glad.

”Skærsommer” er det gamle ord for
juni måned, og lad os glædes over
grokraft og udvikling både inde i skolen
og udenfor her i denne tid 😊

Der er kommet en info-seddel ud om
sommerudflugten den 14. juni

I uge 24, - onsdag og torsdag, er der
mundtlige eksamener, det bliver
hyggeligt, når de første to elever i
skolens historie springer ud 😊

Sommerafslutningen for 8. og 9. klasse
er onsdag den 22. juni kl 17:30 - 21
og ikke Sct. Hans aften, som det før har
fremgået af kalenderen.

Karoline skriver om næste års
klassesammensætning:
Klassesammensætningen for næste år
er nu faldet på plads, og vi er meget
glade for udfaldet. Der arbejdes lige nu
også på højtryk for at få skemaet til
næste skoleår på plads, og der arbejdes
på mange gode løsninger. Disse tager
især udgangspunkt i et stærkt
samarbejde mellem lærerne på tværs
af årgange og vil give mulighed for flere
timer med to lærere på og dermed
bedre muligheder for differentiering og
planlægning af forskelligartede
aktiviteter.
Som tidligere år har vi igen en klasse
med mange elever. Det bliver til næste
skoleår 6.-7. klasse. Der bliver to
lærere på klassen en del af timerne, og
derudover er der fag, som ikke læses
på tværs af 6. og 7. klasse og dermed
bliver opdelt. Vi har tidligere set, at det
kan give god faglig sparring og
overskud i undervisningen at være to
lærere om nogle af fagene, og vi
glæder os derfor over, at dette bliver
en mulighed på flere årgange igen i
år.
I skoleåret 22/23 kommer klassernes til
at se således ud:
0.-1. klasse
2.-3. klasse
4.-5. klasse
6.-7. klasse
8.-9. klasse

Tak for i går aftes og
God Pinse til alle!
u.

Vi kan endnu ikke melde endeligt ud,
hvilke lærere der bliver klasselærere for
de forskellige klasser, men
informationen kommer, så snart det er
helt på plads.

