29. AUGUST 2017

Nyhedsbrev juli-august 2017
Kære alle
Så er de 2 første skoleuger allerede gået. Her kommer derfor lidt nyt fra juli og august måned.

Daginstitution
Indflytningen af Blishøj Børnehus på Sydfalster Skole nærmer sig og forventes gennemført medio september 2017. Entreprenørerne er ved at
lægge sidste hånd på legeplads og indhegning. Den indvendige ombygning er stort set færdiggjort og mangler få monteringsopgaver.
Der vil være officiel indvielse fredag d. 13 oktober 2017 kl. 13.00.
I forbindelse med indflytningen får daginstitutionen nyt navn: Børnehuset Valhal. De mindste børn bydes velkommen i vuggestueafdelingerne
Asgård og Bifrost og de største børn fordeles i Midgård og Udgård.
Vi oplever i øjeblikket en stor tilgang af nye vuggestuebørn, så vi glæder
os til at tage de nye omgivelser i brug.

Første skoledag i 0a
Første skoledag er altid noget særligt, især når
man starter i 0 klasse. Som traditionen byder sig
på vores skole, stiller børnene op til fotografering foran klassen, så forældre kan tage billeder
af deres stolte børn .
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Temadag for lærergruppen
Onsdag d. 9.8 havde lærergruppen temadag
om teamsamarbejde. Her gennemgik lærerne flere forskellige samarbejdsøvelser,
der udmøntede sig i hel del kreative løsninger. En god dag, hvor fokus netop var på
samarbejde.

Meebook
I forbindelse med den nye Læringsplatform Meebook, skal alle forældre oprette et UNI-login. Dette skal
bruges, når i logger ind på Forældreintra og på Meebook. Vejledning om dette findes på forældreintra.
Desuden skal i endelig spørge, når I kommer til forældremøder i klasserne.
OBS!
Folk, der allerede har et UniLogin, SKAL IKKE gå ind og ændre koden, som angivet i billede 4 i vejledningen!!!
Ydermere kommer der en info-cafe vedr. Meebook og Uni-login onsdag d. 27. september kl. 15.30-17.00.
Her deltager Stine fra ledelsen, samt Morten og Pia, der er vores Meebook-agenter. Man skal tilmelde sig til
info-cafe hos Susan. Det kan man gøre her på intra eller ved at skrive til sulo@guldborgsund.dk. Tilmelding
skal være senest d. 22.9.17 kl. 15.00.

Nyt om navne
Lige inden sommerferien havde vi samtaler på stillingen som skolesekretær. Her valgte vi at ansætte
Susan Lorentzen, og Susan havde første arbejdsdag d. 7.8.2017.
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Klasselærere i 2017/2018
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Charlotte Sydtoft
Hanne Lyngsøe og Anne Jørgensen
Pia Jacobsen
Lone Bendix
Heidi Stabel
Brian Lise og Pernille Sarka
Charlotte Rosenkvist og Stephanie Butler
Morten Gärtig
Anders Rasmussen
Christina Delord og Jonas Christiansen
Tina Lorentzen og Rene Rygaard
Brian Lise

Desuden skulle klasserne gerne være informeret mundtligt om eventuelle lærerskift.

Næste måned
Vi vil gerne gøre opmærksom på, at der er valg til bestyrelserne
(skole, daginstitution og Byens Hus) tirsdag d. 05.09.2017 kl. 17.00-19.00, så mød endelig op.
Vores læsevejledere Pia og Tina skal begge på kursus i uge 37-41. Kurset omhandler en fælles kommunal
dysleksistrategi. Mens Tina og Pia er væk, forsøger at sætte faste vikarer, der gerne skulle være kendte
for eleverne. Dette meldes endeligt ud i næste uge.
Der er atletikstævne for 7. og 8. årgang d. 12.9 og 13.9 i Maribo. Årgangene deltager i hvert deres årgangsstævne, der varer en hel dag for begge årgange.
Tirsdag 12.9.2017 deltager 8a og 9a ”I Sandhedens Tjeneste”. Temaet er bl.a. Fake News, Kildekritik og
hvordan nyhedsformidling foregår bag skærmen. Denne temadag er et tilbud fra DR til Guldborgsund
Kommunes 8. årgang og 9. årgang. Klasserne er blevet bedt om at aflevere 2 opgaver med separate
deadlines.
D. 22.9-29.9 har vi 15 elever fra 8a, der deltager i vores internationale samarbejde. Her skal eleverne
sammen med Gitte og jeg på besøg i Wejherowo i det nordlige Polen, ikke langt fra Gdansk. Her skal vi
sammen med elever fra Polen og Litauen, snakke om ”Klimaforandringer”, og ud fra dette emne, skal vi
lave en forestilling, der skal vises på de lokale skoler.

Med venlig hilsen
Peder Wilhelm Clausen
Viceskoleleder
Landsbyordning Sydfalster
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