22. JUNI 2017

Nyhedsbrev juni 2017
Kære alle
Vi kan lige nå et nyhedsbrev inden sommerferien. Vi fortæller om forskellige aktiviteter fra juni måned,
men også lidt praktisk info frem mod næste skoleår.

Byggeprojekter
Etablering af daginstitution skrider planmæssigt frem og vi forventer at starte op d. 7. august i de nye
lokaler.
Den mere formelle indvielse af børnehuset bliver først d. 1. september 2017.
I løbet af sommeren starter nedrivning af diverse bygninger i og omkring skolegården, da vi skal renovere området. Fremadrettet kalder vi området for ”Byens rum”, fordi vi arbejder på at skabe ”Byens
hus”, hvor bibliotek og Borgerservice også kommer ind på skolens kvadratmeter.

SFO
SFO har lavet heks til Sant Hans bålet på Marielyst torv. Børnene har arbejdet med heksen de sidste 3
uger, først med at lave hoved af gips, også blev den malet og til sidst har den fået tøj på.

SYDFALSTER SKOLE
VÆGGERLØSEVEJ 2
4873 VÆGGERLØSE
TLF +45 5473 2050
EMAIL: SYDFALSTERSKOLE@
GULDBORGSUND.DK
WWW.SYDFALSTERSKOLE.DK
CVR NR.
P.NR.

29 18 85 99
1003306553

P.nr. sfo

1014636818

SIDE 2/5

Faglig læsning i 1a
1.a har arbejdet med faglig læsning. Vi har
arbejdet med at finde ud af, hvad en fagbog
er, forskellen på en fagbog og en fiktionsbog, finde ud af hvad en indholdsfortegnelse
er. Vi har læst forskellige fagbøger, og vi har
arbejdet med at lave vores egne fagbøger.

Fodboldstævne
Fredag d. 9.6.2017 var 7a og 8a til Fodboldstævne i NFC Nord. Stævnet var for 7 og 8.
årgange på de 5 skoler i Distrikt SYD. (Sophieskolen, Lindeskov, Møllebakkeskolen, Østre
og Sydfalster). Vejret var fantastisk, og en super dag for alle. Vores 8 kl. piger var en straffesparksturnering fra at vinde alle kampe
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Projekt i 5a
I 5.a er vi i billedkunst i færd med et ambitiøst projekt med tapeskulpturer inspireret af Mark Jenkins.
Der går en del ruller til, men vi har det super sjovt😀

Meebook
Der er sendt et informationsbrev ud angående den nye nye Læringsplatform (Meebook). Nærmere information kommer ud efter ferien, da vi afventer en ny loginprocedure for forældre. I hører nærmere, når vi
ses igen.

Dimission
På torsdag d. 22.6 kl. 17-19 holdes der Dimission for eleverne i 9a og 9b. Traditionen tro modtager de,
ud over deres velfortjente afgangsprøvebevis, også nogle bevingede ord fra deres lærere. Vi ser frem til
at tage en god afsked med de kære elever og ønsker dem alle alt godt fremover.
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Lejrskole 6. årgang
6.A og 6.B har i fra 29. maj til 2. Juni
været på Bornholm, nærmere bestemt
Allinge. Det var en rigtig hyggelig tur, og
vi fik set en masse på hele øen.
De to af dagene foregik på jernhesten til
stor glæde for alle eleverne. Den ene
dag kom vi endda helt op at cykle 40
km. Rigtig sejt cyklet!
Nogle af eleverne var også oppe og
klatre på klipper med sikkerhedsudstyr.
En grænseoverskridende oplevelse for
nogle.

Nyt om navne
Først har vi sagt velkommen tilbage til Lisbeth Sejbjerg, der har afsluttet sit uddannelsesforløb, hvilket
gør, at vi har taget afsked med Charlotte Kjældmand, der har dækket Lisbeths timer i skole og SFO.
Dernæst skal vi tage afsked med Elin Friis-Hansen, der har valgt gå på efterløn. Elin holder desuden 40
års jubilæum fredag 11.8.2017.
Pernille Nygaard har valgt at opsige sin stilling hos os for at søge nye udfordringer, og ligeledes har Diana
Bille opsagt sin stilling som skolesekretær hos os.
Desuden har Mette Havelykke været ansat i en tidsbegrænset stilling, som stopper 30.6.2017.
Vi vil gerne takke dem alle for deres indsats her på Sydfalster Skole.
Desuden skal det nævnes, at Pernille Sarka og Stephanie Butler pr. 1.8.2017 tiltræder som nye lærere,
primært i 5-9 kl.
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Klasselærere i det kommende år
0a
1a
2a
3a
4a
5a
5b
6a
7a
7b
8a
9a

skal
skal
skal
skal
skal
skal
skal
skal
skal
skal
skal
skal

have
have
have
have
have
have
have
have
have
have
have
have

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
Det nye skema skulle gerne være tilgængeligt på intra i starten af august. Desuden er der lagt en kalender med relevant info for skoleåret ud på Intra og skolens hjemmeside.
Vi vil gerne gøre opmærksom på, at der er valg til bestyrelserne
(skole, daginstitution og Byens Hus) tirsdag d. 22.08.2017 kl. 17.30-19.30, så mød endelig op.
Vi ses til første skoledag mandag d. 14.08.2017 kl. 8.00.

Rigtig god sommer.
Peder Wilhelm Clausen
Viceskoleleder
Landsbyordning Sydfalster
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