Kontornyt uge 51
December gik hurtigt, og det første semester af dette skoleår er nu afsluttet.
Den sidste måned har budt på alle de traditionelle aktiviteter som, Juleklippedag, Lucia optog, Julehygge
rundt i klasserne og i dag med Juleafslutning og gudstjeneste i kirken. Også noget nyt, Julemarked på
skolen, som må siges at være en stor succes.
Sygdom: Vi har desværre også på skolen, både blandt elever og personale, været ramt af den del sygdom
den sidste tid. Torben er desværre fortsat sygemeldt.
Vi håber Torben kommer tilbage hen imod 1. februar 2019.
Mens Torben er væk varetager Mette S. Torbens skolelederopgaver og undervisningstimer, (Lone
fortsætter med Torbens Alkalær og Louise fortsætter med tysk i 5. klasse). Vi har ansat Fie Frost som vikar
for Mette S. Fie er uddannet lærer og kan dække Mette’s timer. Fie tager Mettes skema i januar. Vi mener
vi har fundet en god løsning på denne udfordring.
Vi ønsker god bedring til Torben, og ser frem til at byde Fie velkommen.
Skolemad: Da kroen desværre uventet har opsagt vores aftale om levering af skolemad pr. dags dato, er
der ikke skolemad i januar. Bestyrelsen vil se på i januar om der kan findes andre muligheder. Ang. den
allerede opkrævede skolemadsbetaling, så arbejder kontoret på en løsning om tilbagebetaling.
Det betyder at alle skal huske madpakke hver dag i januar.
Forældremøder: D. 15. januar kl. 18.30- 21.00 er der forældremøde for 6.-7.-8. klasse, hvor vi får besøg af
SSP-konsulent Martin Glud, der vil informere om forskellige rusmidler - herunder snus, alkohol,
energidrikke og cigaretter. Han vil arbejde med området med eleverne om dagen fra kl. 9-11 og dernæst
med jer som forældre om aftenen. Der er ifølge årskalender arrangeret forældremøde d. 14. januar i
forbindelse med bl.a. projektugen i uge 5. Dette møde aflyses og tages i forlængelse af mødet d. 15. Vi
håber at se jer alle sammen.
Kørsel og parkering: Kørsel og parkering i skolegården og på Genvej er ikke tilladt. Dels pga. den meget
dårlige og skrøbelig asfalt i skolegården og så selvfølgelig den almindelige trafiksikkerhed. I tilfælde af
længerevarende parkering og hvis vores egen parkeringsplads er fyldt henvises til hallen eller ved
forsamlingshuset.
Vi ønsker Jer alle en rigtig glædelig jul samt et godt nytår. Vi håber I får en helt fantastisk juleferie. Pas på
jer selv og hinanden. Hvis I er ude og gå en tur i Vammen, slå gerne et smut forbi Børnehuset og skolen,
kontakt gerne en fra bestyrelsen, hvis I opdager noget der er gået i stykker eller lign.
/Anne
_____________________________________________________________________
December:
21.12.18. Skole lukket, SFO åben efter behov og tilmeldning.
22.12.18-01.01.19. Juleferie Skole og SFO lukket.
Januar:
2.01.19 – Skole lukket. SFO åben efter behov og tilmelding.
3.01. Skolen starter igen
8.01. Bestyrelsesmøde kl.19.00
15.01. Forældremøde kl. 18.30 for 6.-7.- 8. kl.
15.01. Skole-hjem samtaler 0.-1. kl. kl. 15.00-21.00
23.01. Skole-hjem samtaler 2.4. stamhold 1 kl. 15.00-21.00
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31.01. Skole-hjem samtaler 2.4. stamhold 2 kl. 15.00-21.00

