11. oktober 2017

Efterårsferie
Så er det lige før, vi er færdige med
byggeriet.

Ny afdelingsleder

Mens skolen har lukket i efterårsferien,
bliver den sidste finish lavet på skolen.
Der bliver flyttet nye møbler ind i
biblioteket (PLC) – der bliver gjort rent.
I begyndelsen af uge 43 begynder vi at
flytte eleverne ud af barakken. Stor ros
til alle elever og personale for
tålmodigheden under byggeprocessen.
Når vi flytter ind i den nye fløj, skal vi
ændre vaner. Fremover skal 2.-6.
klasse benytte de nye indgange med
egen garderobe. Man går lige igennem
hovedindgangen og fortsætter ud i
skolegården. Fra skolegården er der nu
to nye indgange. Den første hører til 2.
og 3. klasse og den sidste hører til de
ældste af vore elever. Døren ind til
håndværk og design (trappen op til
0.klasse) bruges kun, når eleverne skal
i faglokalerne. Blå overtræksfutter vil
være at finde i de nye garderober.

I begyndelsen af september sagde vi
farvel til Helle Hyldgaard. Vi skal have
ansat en ny afdelingsleder. I efteråret
går vi i gang med
ansættelsesprocessen. Vi håber vi
omkring årsskiftet har fået ansat en ny.

Motionsdag
Vi holder traditionen tro Skolernes
Motionsdag fredag inden efterårsferien.
Vi starter i klasserne fra kl 8.00 til kl
9.00. Vi spiser formiddagsmad i
klasserne.
Kl 9.10 er der fælles opvarmning på
sportspladsen, som legepatruljen vil stå
for.
Kl 9.30 er der afgang mod Poulstrup
Sø, hvor vi løber rundt om søen til kl ca
11.00.
Herefter går turen mod skolen, hvor vi
spiser madpakker og får uddelt
diplomer.
Kl 12 går børnene i Dus/Klub/hjem.
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Visseklubben lukker kl. 16:00.

Indvielse – Åbent Hus
Torsdag d. 2. november
Indvies skolen. Først er der en officiel
indvielse fra 10:45-11:45, hvor den
røde snor klippes. Fra 12-15 fester hele
skolen og Børnehaven –
- og fra kl.15-17 holder vi Åbent Hus.
Her er alle velkommen til at komme at
se vores nye flotte skole. Elevråd og
ansatte vil sørge for at man kan få en
spændende rundvisning.

MorgenDUS
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Om morgenen er der mange børn, der
kommer i MorgenDUS. Vi forsøger at
skabe en rigtig hyggelig stemning, så
børnene får begyndt dagen på den helt
rigtige måde. Det skal være et rart sted
at komme. Ind i mellem oplever vi, at
børnene har glemt jakker, vanter,
gymnastiktøj m.m. i Krogen/skolen
dagen i forvejen. Skolen vil gerne
hjælpe børnene med at finde det
glemte i løbet af dagen – men ikke i
MorgenDUS-tiden, da vi kun er to
voksne til at skabe en god ramme for
børnene.

Små korte
forældremøder
Der er flere forældre, der har mulighed
for at følge deres børn i skole. Det er
altid rart, at se forældre på skolen – det
gi´r en god og tryg atmosfære. Man
kan få en snak om madpakker, I-pads
o.l. Der er ofte plads til, at vi kan få
drøftet mindre emner i løbet af dagen.
Hvis der er behov for at få drøftet
barnets trivsel, større udfordringer ift
skolegangen, eller faglige
problematikker vil skolen gerne, at man
laver en aftale med det pædagogiske
personale. Ofte er lærerne og
pædagogerne på vej til aktiviteter med
børnene – også mentalt – og kan ikke
give de ønskede svar. Derudover er der
også en børnegruppe, der venter på
dem.

Skind til Børnehaven
Børnehaven vil have sat deres Tipi op,
så udesæsonen kan forlænges. For at
give den rigtige ”indianerstemning” vil
Børnehaven gerne kunne lægge skind
ind i tipien. Skulle der ligge skind
hjemme, der ikke bliver brugt, vil vi
meget gerne modtage dem.

Teaterringning

Til sidst skal der lyde en tak til elever,
forældre og personale for det store
overskud I har vist i forbindelsen med
ombygningen. Det har været trangt.
Ind imellem har de yngste klasser fået
lov til at lege hos børnehaven. Men nu
kan man begynde at se, hvor flot den
ny-renoverede skole bliver. Det hele
har været værd at vente på. Vi får et
brag af en indvielse, som man vil tale
om i mange år
fremover.

På Nøvling Skole ringer klokken to
gange om morgenen. Første gang er
klokken 7:55. Denne klokke betyder, at
eleverne skal gå ind i klassen og gøre
sig klar til undervisningen. Forældrene
kan sige farvel – og lærere og
pædagoger kommer i klassen. Klokken
8:00 ringer klokken igen. Nu begynder
undervisningen.
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Vi har oplevet, at flere forældre er
blevet forskrækkede kl. 7:55, når
klokken har ringet første gang… ”er vi
for sent på den?” Det er man ikke, men
man skal have sagt farvel til sit barn.

God Efterårsferie
-Lene-

