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Snekaos
Hvad sker der, når vintervejret giver transportproblemer til eller fra
skole?
Læs om proceduren her

Puslingegruppe
Den kommende børnehaveklasse er nu etableret, og desværre var
der mange elever, der ikke blev plads til i denne omgang. Eleverne
kan begynde i før-skolen 1. april 2014, men allerede efter jul begynder puslingegruppen. Det er et tilbud til de kommende børnehaveklasseelever om at komme på skolen fredage i de to første lektioner. På den måde får de og forældrene mulighed for at møde hinanden og dermed få en rolig og tryg start i før-skolen. Puslingene
skal følges af en voksen.
Skolefest
Skolefesterne er vel overstået, og selvom det kneb lidt med pladsen
torsdag aften, forløb festerne fint. 6. klasse stod sædvanen tro for
årets skolekomedie.
Se billeder fra skuespillet her

Klippedag
Lørdag den 30. november var der gang i sakse, lim og skabeloner.
Elever og forældre mødte kl. 9 for sammen at pynte klasselokalerne til jul. Undervejs blev der serveret ”glögg” og vafler.
Se billeder fra klippedagen her

Skemaændring
Vær venligst opmærksom på, at der er nyt skoleskema i det nye
kalenderår. Vælg ”skema 2” i ForældreIntra for at se skemaet. Det
vil automatisk blive vist på ForældreIntras og ElevIntras forside 1.
januar 2014.
Bodil lukkede julefesten
Desværre kom stormen, Bodil, i vejen for årets julefest. Synd for
alle, men ikke mindst for 3. klasse, som skulle opføre årets krybbespil for indskolingseleverne, forældrene og anden familie.
Heldigvis nåede alle elever at se skuespillet torsdag morgen - og
det gik meget fint. Fredag morgen var der ekstraforestilling for de
forældre, der havde mulighed for at komme på skolen på det tidspunkt. Det havde rigtig mange.
Se billeder fra en prøve her

Nationale tests og terminsprøver
November/december er tiden for div. prøver. Prøver, der skal hjælpe med til at vise elevernes faglige niveau. Resultaterne bruges

til at tilrettelægge den kommende undervisning.
Eleverne i 9. og 10. klasse er til terminsprøve i alle de fag, som de
skal til skriftlig prøve i til maj.
De nationale tests er frivillige for de frie skoler, men vi afholder prøverne og bruger dem fremadrettet.
Prøverne fordeler sig således:
2. kl.:
3. og 4. kl.:
5. kl.:
6. kl.:
7. kl.:
8. kl.:

dansk
dansk og matematik
dansk
dansk og matematik
dansk, matematik og engelsk
dansk, engelsk, fysik, geografi og biologi
Juleafslutning

Fredag den 20. december er der juleafslutning. Fra kl. 7.50 til 11 er
der julehygge i klasserne. Herefter er der fælles afslutning i gymnastiksalen. Alle forældre er velkomne til denne fælles afslutning. Vi
går på juleferie senest kl. 12 (naturligvis kun hvis eleverne kan besvare det indtil videre
ukendte spørgsmål, som Hindholmspøgelset (?) stiller på et tidspunkt.)

Elever, forældre og ansatte ønskes en

glædelig jul
Mogens Olesen
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