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Kære forældre

Personalesituationen
Jeg kan oplyse, at vi d. 6. april havde ansættelsessamtaler til den
ledige stilling. Et enigt ansættelsesudvalg har valgt at tilbyde
stillingen til Rasmus Vincent. Rasmus har en meget spændende profil
som indeholder en bachelor i engelsk fra Århus Universitet, udøvende
musiker og professionel erfaring fra filmbranchen. Rasmus kommer
fra en stilling som lærer ved Svendborg Heldagsskole. Jeg er sikker
på, at Rasmus vil komplementere kompetencerne blandt lærerne.
Velkommen til Rasmus - vi glæder os til samarbejdet.

Velkommen – Nye elever
Vi har den senere tid fået følgende nye elever:
Bo 1. kl.
Victoria 4. kl.
Cicilie 6. kl.
Nicolaj 8. kl.
Velkommen til jer og jeres familier. Vi håber, I bliver glade for at være en del af skolen.

Klasselærere – skoleåret 2017/2018
Vi er i gang med at planlægge det kommende skoleår. I den forbindelse kan jeg allerede nu oplyse om
klasse- og dansklærerfordelingen for det kommende skoleår:

Klasse
Mini/1. kl.
2./3.
4./5.
6./7.
8./9.

Dansk- og klasselærer
Maria Magaard
Annette Berner
Annette Berner & Tina Jakobsen (deles mellem Annette & Tina)
Tina Jakobsen
René Hansen

Generalforsamling - datoændring
Jeg minder om at generalforsamlingen er flyttet en dag fra d. 26. til d. 27. april 2017.
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Tradition – Gækkebreve
Tak for de mange flotte gækkebreve. Gækkebrevene hænger på vinduerne i aulaen til lidt efter påske.
I år var skolelederens strategi at gætte samtlige gækkebreve. Strategien mislykkes, idet skolelederen,
ikke formåede at gætte et eneste gækkebrev.

(Fælles)samling
Vi vil i den kommende tid have fokus på en for alle god afvikling af samling. Vi oplever fra tid til anden,
at nogle elever forstyrrer og ødelægger oplevelsen for flertallet ved bl.a. at småsnakke under andres
fortællinger, sidde uhensigtsmæssigt på bænken til irritation for andre elever og lign. Vi vil i en periode
have en lærer på bagerste bænkerække, der tager sig af forstyrrende elever. Elever der har en
uhensigtsmæssig adfærd vil blive bedt om at sidde ved læreren på bagerste bænkerække. Jeg kan
fortælle, at jeg ved flere lejligheder har drøftet med eleverne, hvorledes ordet respekt skal forstås i
relation til respekt for hinanden eleverne imellem, når de fortæller om en oplevelse eller andet i
forbindelse med samling. Jeg vil gerne opfordre til, at I hjemme ligeledes tager denne drøftelse.

Besøg fra Hans-Meng skolen (udvekslingsskole, tysk mindretal)
D. 4. april havde vi besøg fra Hans-Meng skolen på Sild. Det er nu endeligt fastlagt at Hans-Meng
skolen kommer på besøg i Oure d. 22. – 24. maj. De ankommer allerede søndag d. 21. maj sen
eftermiddag. Endeligt program kommer inden udgangen af uge 17, men reserver allerede nu tirsdag
d. 23. maj om aftenen til fællesspisning med elever og lærere fra Hans-Meng skolen. Besøget erstatter
den i kalenderen anførte lejrskole for 0. – 5. klasse.

Lodsedler
”Flygtningebørn – skal i skole nu!” er titlen på en lodseddelkampagne, der løber i perioden 1. februar
– 28. maj. Kampagnen hjælper børn i Sydsudan med skole og uddannelse. Eleverne har fået lodsedler
med hjem. Der er fine præmier 😊

Nyt fag fra august 2017
Som tidligere oplyst, arbejder vi på at præsentere et nyt fag fra august, nemlig dannelse. Tanken er,
at alle klassetrin skal have en skemalagt lektion om ugen.

Nyt fra SFO
Bo fra mini/1 kl. har nu været en del af SFO’en et stykke tid, velkommen til dig og din familie.
I denne skønne forårstid vælger børnene mange udeaktiviteter. Derudover ønsker børnene også
fællesaktiviteter i gymnastiksalen og de ønsker sig en spildag. Denne var igen en succes. Der blev
hygget i krogene, og børnene var gode til at byde hinanden med i spillene. Der var en gruppe piger
som lavede tegnefilm, det var rigtig godt. Er vi heldige kan vi se det på vores Facebookside en dag.
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Efter vinterferien begyndte klubben for 3. klasserne. De havde til en
begyndelse et møde, hvor de selv kom med forslag til aktiviteter. De
har ønsket sig dage med gys, fællesaktiviteter og ture ud af huset.
Til påskehygge i SFO’en torsdag før ferien havde klubbørnene
planlagt aktiviteter til dagen. De havde gjort sig meget
umage og havde arrangeret æggeløb, påskefange mm.
og gemt påskelækkerier.
Vi vil også sige tak til forældre, der har bagt, kommet
med juice, frugt og blomster. Vi havde en dejlig
eftermiddag og som en sagde, ”Det var sk… godt” ☺.
Efter påske skal klubbørnene den 26. april på besøg hos
Maj-Britt (Gustavs mor) i klubben og prøve kræfter i deres nye
multihal.
HUSK at kigge på tavlen i SFO’en.

Nyt fra Børnehave & Vuggestue
Vi vil gerne sige velkommen til Valthe i vuggestuen og Marius i
børnehaven.
Samtidig en stor tak for hjælpen til vores pædagogiske dag før
vinterferien. Det var skønt at kunne fordybe sig en hel dag, planlægge
og komme i dybden med vores hverdag og fremtidige aktiviteter.
Vi har særligt haft fokus på vores sanser i en periode. Lugtesansen
ved at børnene skulle gætte ting og lave bål. Følesansen hvor
børnene har følt på forskellige materialer med hænder og fødder.
Smagssansen i forbindelse med blindsmagning. Høresansen i fælles lege.
Synssansen i kimslege, sanglege m.m. Sidst men ikke mindst
Muskel/Ledsansen, hvor børnene udfordres kropsligt i fysiske lege og på
ture ud i naturen.
Vi havde en dejlig påsketur til Elsehoved, hvor børnene var på jagt efter
påskeæg.
Efter påskeferien har vi 2 nye tiltag i børnehaven. Vi begynder med at holde siesta over middag. Her
vil børnene få et lille afbræk med stille musik eller en historie. Den sidste fredag i hver måned har vi
legetøjsdag. Denne erstatter hverdagens medbragte legetøj. Vi laver en lille påmindelse ugen op til.
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Såfremt noget af ovenstående giver anledning til spørgsmål, er I som vanligt velkomne til at kontakte
mig. Jeg drøfter gerne stort som småt med jer. Skriv til mig på: mail@ourefriskole.dk eller via Intra.

God påske ☺
Benni Hauge Pedersen
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