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Reparation af tunnel
Vejdirektoratet meddeler, at reparationen af tunnellen under Næstved Landevej begynder den 20. februar og vil være afsluttet 30. juni.
Vejret kan dog stadig nå at påvirke datoerne, men ikke i væsentlig
grad. Der vil snarest komme en meddelelse om arbejdet på trafikken.dk under Nyt om vejarbejder
Arrangementer på skolen
Når der er elev/forældrearrangementer, vælger klasserne ofte, at
det skal foregå på skolen. Fælles madlavning, spisning, aktiviteter
og hygge. Det er en vældig god ide, og man er altid velkommen,
hvis arrangementet ikke kolliderer med andet på skolen.
For at det hele skal forløbe til alles tilfredshed har vi lavet en huskeliste over, hvilke aftaler der skal være på plads og over, hvilke
regler det er nødvendigt at følge.
Se information om arrangementer på skolen her.

Vinterfest
Torsdag den 7. februar var der vinterfest for indskolingens elever
og forældre. Skuespillet ”Jorden rundt” blev opført af de 72 elever,
som har arbejdet med stykket i emnetimerne siden jul. Stykket er
en del af undervisningen om børns levevilkår i Danmark, Kina, Indien og på Cuba. Det handler bl.a. om kultur, familie og skole.
Se billeder fra skuespillet her.

Spil + Cola = hygge
Der er gang i skolens elevråd i øjeblikket. Boden er kommet i gang
igen, en skakklub er på vej og den 6. februar var der spillecafé med
div. pc-spil, ledningsrod, chips, pizza og mængder af sukkervand.
Omkring 60 elever fra 5. - 10. klasse deltog i løjerne.
Se billeder fra caféaftenen her.

Forældreoplysninger på SkoleIntra
For nylig var en af skolens lærere på skadestuen med en elev, der
var kommet galt af sted. På skadestuen fik læreren den besked, at
man ikke måtte begynde behandlingen, før der var givet grønt lys
fra forældrene. Desværre var forældrenes tlf.-numre ikke opdaterede, så der var en del bøvl med at få kontakt til forældrene. Alt endte
dog godt.
Men episoden viser, at det er vigtigt, at forældrenes tlf.-numre mv.
er opdaterede. Man kan selv ændre oplysningerne på ForældreIntra. Ellers kontakt kontoret.

Så er der koncert!
Den årlige forårskoncert finder sted torsdag den 7. marts. Koncerten
begynder kl. 19, og den varer ca. 1½ time.
Tidligere har 1. til 6. klasse deltaget, men fra i år må 1. klasse vente
med debut, til de kommer i 2. klasse. Vi er efterhånden så mange
elever, og der er - heldigvis - meget stor interesse for at overvære
koncerten, så der er simpelthen ikke er plads og luft nok.
Ved koncerten viser klasserne noget af det, de arbejder med i
musiktimerne, og vi synger traditionen tro en del fællessange.
Alle er velkomne.
Næste månedsbrev kommer i uge 10
Mogens Olesen

