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Kære forældre

Personalesituationen
Til de to opslåede stillinger i hhv. børnehaven/vuggestuen og SFO’en modtog vi over 250 ansøgninger.
Til stillingen i børnehaven/vuggestuen har vi ansat Karina Prægel. Karina er et kendt ansigt i huset,
idet Karina siden marts har været tilknyttet SFO’en samt ansat i børnehaven.
Til stillingen i SFO’en har vi ansat Troels Kidmose.
Karina Knudsen, der har været ansat siden vuggestuens begyndelse, har desværre, af personlige
årsager, opsagt sin stilling. Vi takker Karina for tiden hos os – og ønsker Karina god vind fremover.
Som erstatning for Karina har vi ansat Julia Matilde Sneftrup. Dette har vi gjort uden et jobopslag, idet
bestyrelserne accepterede fremgangsmåden med baggrund i, at vi lige havde haft et jobopslag, hvoraf
der var rig mulighed for, at finde egnede kandidater til den nu opstående stilling.
Henriette Olesen har genoptaget arbejdet. Henriette arbejder støt frem mod, at være i fuld
beskæftigelse igen.

Velkommen – Nye børn og elever
Vi har den senere tid fået følgende nye børn og elever:
August
Svale
Emma
Viktor
Natascha

Vuggestue
Børnehave
Børnehave
5. klasse
5. klasse

Velkommen til jer og jeres familier. Vi håber I bliver glade for, at være en del af skolen, børnehaven
og vuggestuen.

Juleklippedag
Juleklippedagen er i år d. 30. november. Voksenbemandingen er denne dag som følger:
M./1.
2./3.
4./5.
6./7.
8./9.

Maria Magaard
Sille Sales - Storm (og Dirks) mor
Rasmus Vincent
Andreas Hvid
Rene Hansen

Som vanligt vil vi gerne bede om, at nogle forældre/bedsteforældre kan hjælpe med risengrødskogning.
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Risengrøden skal serveres kl. 10.30. Der er mulighed for at koge risengrøden på skolen, men det er
naturligvis også muligt at koge risengrøden hjemme.
Meld venligst tilbage på: kontor@ourefriskole.dk om du/I kan hjælpe. Oplyst venligst antal portioner.
Vi vil gerne om jeres barn/børn medbringer saks(e) og limstift(er) til juleklippedagen.
Juleklippedagen slutter kl. 11.50.

Lucia
Årets traditionsrige luciaoptog finder sted onsdag d. 13. december kl. 8.00. Samlingen er således denne
dag flyttet til kl. 8.00.

Elevskabe
I mit nyhedsbrev nr. 10 fra oktober 2015 forespurgte jeg, om der var ønske om elevskabe/depotrum.
På daværende tidspunkt fik jeg ingen reaktioner på forespørgslen. Jeg er for nylig blevet opfordret til,
at forhøre mig igen. Mit spørgsmål er derfor: Er der pt. behov for elevskabe/depotrum, hvor primært
de ældste, kan disponere over et aflåseligt rum på skolen? Ved interesse kontakt kontoret.

Fokuspunkter
Bestyrelsen har valgt at følgende skal være fokuspunkter i indeværende skoleår:
•
•
•

Undervisningsdifferentiering
Evaluering
Demokratisk dannelse

Lærergruppen og jeg arbejder med alle tre emner og inddrager bestyrelsen efter behov. Jeg holder
ligeledes bestyrelsen orienteret om processen i forbindelse med bestyrelsesmøderne.

Salmearrangement
I samarbejde med Vennerne og Oure Kirke arrangeres der salmearrangement d. 23. marts 2018. til
arrangementet har vi inviteret Janne Wind fra popsalmer. Se evt. mere på popsalmer.dk. Der kommer
mere information senere, men reserver allerede eftermiddagen nu. Gustav og Niklas’s mor Maj-Britt
Nikolajsen er tovholder på salmearrangementet.

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.

God weekend ☺
Benni Hauge Pedersen
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