Bjedstrup
Skole og Børnehus

Nyhedsbrev marts 2018
Kære forældre.
Først og fremmest vil vi sige tak til alle forældre, som har gjort det muligt, at hele
personalet har kunnet holde pædagogisk dag d 8. marts. Vi ser det som gave, som vi er
meget glade for.
Resultatet af den pædagogiske dag er, at vi nu har fået lavet plan for, hvad der skal ske i
forbindelse med det store rul d. 9. april.
I perioden frem til den store dag er der arrangeret gensidige besøg mellem børnehave og
0. klasse og fritidsklub. Samtidig er der planlagt overlevering og ”teambuilding” i de nye
klassekonstellationer.
Program for mandag d. 9. april:






For de tre børn, der skal starte i skole og deres forældre begynder dagen i
børnehaven kl. 8.00, hvor der er rundstykker og farvelceremoni.
Kl. 9.00 hentes de nye elever og deres forældre af nogle af de kommende
klassekammerater, som vil følge dem over pyramiden i gården til deres nye klasse.
For alle de nuværende skolebørn starter dagen kl. 8.20 i Salen. Her synger vi et par
sange, og for første gange lave vi en ”rulleceremoni”, som markerer klasseskiftene.
Herefter i nye klasselokaler.
Kl. 9.00 går alle til pyramiden i skolegården, hvor 0. klasse stiller sig på toppen og
byder de nye velkommen i klassen. Vi forventer solskin og vejrende flag.
Alle forældre er meget velkomne til at deltage.

Som tidligere skrevet ud er der på tirsdag d. 13. marts kl 19.00 fælles forældremøde i
skoledelen. Her vil vi orientere om det rullende klasseskift og om klasselærerne for de nye
klasser. Der vil desuden være mulighed for at mødes i de nuværende klasser med
personalet, som fortæller om konkrete tiltag før, under og efter rullet. Bemærk tilmeldingen
på Intra.
Skolefest
Alle med tilknytning til Bjedstrup Skole og Børnehus inviteres til Skolefest torsdag d. 22.
marts. Der er udsendt tilmelding på Intra, og programmet for aftenen er på vej i trykken.
Årsmøde
Sæt allerede ny X i kalenderen onsdag d. 18. april, hvor bestyrelsen inviterer til årsmøde.
Her vil Mads, formand aflægge beretning for bestyrelsens arbejde det seneste år. Thomas
Skovbo holder et oplæg om forældreskab med afsæt i sin bog: ”Giv dine børn noget at
vokse af”. Samme aften vil der blive holdt valgmøde forud for bestyrelsesvalget. Mere
herom senere.
Vi ses!
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