Nyhedsbrev september
2018

Velkommen: Velkommen til et nyt skoleår og velkommen til alle de nye ansigter på
skolen. Der er startet 6 nye elever i 0. klasse. Vi glæder os til at lære jer at kende.
Velkommen til de nye medarbejder på skolen. Der er 3 nye lærer. Jeppe der underviser i
biologi, natur/teknik, geografi og matematik. Linda, der underviser i musik, billedkunst og
håndarbejde. Og Jessica der underviser i tysk og engelsk. Vi har også ansat Iben og
Chrizstinna der er tilknyttet SFOén. Der er endvidre ensat en pedel og en til rengørin af
fællesarealer.
Alex der har været ansat i kort tid, har meddelt børnene, at han stopper som lærer her på
Sydbornholms Privatskole pr d.17/9. Han har fået et fuldtidsjob på 10.kl centeret i stedet.
Vi er meget kede af at sige farvel til Alex, der på sin korte tid her bl.a. har haft masser af
gode idéer til vores videre udvikling af fx friluftslivet. Generelt siger vi farvel til en meget
dygtig lærer.
Alex har været meget glad for at være her, og det har været en svær beslutning for Alex at
forlade både børnene og os.
Vi har måttet fordele timer lidt anderledes, og derfor er der ændringer i følgende klasser:
6.-7. Maja bliver klasselærer og bliver også deres dansklærer. Klaus får dem i friluftsliv
4.-5. Jessica får dem i engelsk og Maja i historie
2.-3. Lisbeth bliver n/t lærere samt friluftslærer. Jessica får dem i engelsk
Vi mangler stadig at få grøn sløjd på plads i 6.-7. kl, men er ved at løse den.

Cykelløb: Den 8. september er der traditionen tro cykelløb. Vi starter kl. 9 og afslutter
dagen kl. 14. Man skal holde sig for øje, at der er mødepligt den pågældende dag. Vi glæder
os til en fantastisk dag.

Hjælpende hænder: Vi har mange arrangementer på skolen, som bliver afviklet af
frivillige hænder. Desværre opleves det, at der er færre end tidligere, der har lyst til at give
en hånd med. Ved disse arrangementer bliver der tjent en hel del penge, som går til skolen
og eleverne. Disse arrangementer er kun muligt, hvis forældre og frivillige vil hjælpe til.
Fra bestyrelsens side håber vi, at der vil være flere der vil give en hånd med bl.a.
vejvisning for at sikre de små i trafikken.
Ny hjemmeside: Skolens hjemmeside er ikke helt færdig endnu. Der bliver arbejdet på
sagen, og vi glæder os til at præsentere den for jer.
Vigtige kommende datoer:
-Cykelløb lørdag d. 8. september
-Efterårsferie Uge 42
-Julefest fredag d. 14. december
Nærmere besked om ovenstående vil løbende blive udsendt.
Skribentens lune:
Og bag mig, sol, og blød mig, regn'
Jeg plukker mine nødder
og trasker langs et brombær hegn
med plovmuld under fødder.
Og det er al den jord, jeg har,
og alt, hvad jeg begærer.
Jeg håber, det går an, jeg ta'r,
hvad mine såler bærer.

Med venlig hilsen.
Bestyrelsen
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