9/10 2020
Uge Nyt fra Kontoret

Kære alle
Sikke en dejlig nyhed vi fik i denne uge, da politikerne i Norddjurs Kommune besluttede at gøre
rute 352 med afgang kl. 13:42 til en fast bus i køreplanen på alle skoledage.
Det betyder at vi fremover ikke skal belaste
kommunekassen med at ringe efter flex-bus.
Men det betyder også at vore elever fremover kan
følges ad, og have legekammerater med hjem igen,
når de skal hjem med rute 352.
Vi takker alle der har kæmpet for at dette kunne
lykkes. Og især en stor tak til politikerne der traf en
god beslutning!

I dag havde vi skolernes motionsløb, som blev
afholdt tre forskellige steder. Alle elever fik løbet
mange kilometer, og da det er sponsorløb, bliver der
igen mulighed for at skaffe midler til nye indkøb, som
elevrådet står for.
Så en stor tak til jer forældre der har ydet et bidrag.
Også en særlig tak til jer forældre der var med til at
stå post og dermed give en hjælpende hånd.

Dejligt at kunne gå til efterårsferie efter en god periode. Jeg ønsker jer alle en velfortjent ferie og
håber I kan nyde den!

Lanternefest
Lanternefesten er desværre aflyst i år pga corona.

Sekretær
Jørgen har nu haft de første dage, hvor han har været på kontoret. Da han er ret erfaren har det
fungeret rigtig fint.

SFO
Husk at uge 42 er en lukke uge, så der er ikke
åbent i næste uge.
Vi er i øvrigt ved at indkøbe nyt legetøj til
vores SFO, da det er meget tiltrængt.

Tilsynsførende
Dorte Ruggaard er skolens nye tilsynsførende, og hun var på besøg i tirsdags. Her gik hun rundt på
skolen, og fik et rigtig godt indtryk af vores dejlige friskole. Hun var meget begejstret for det hun
så.

Elever
En ny pige er startet i 4. kl, og det er vi rigtig glade for.
Tirsdag efter efterårsferien kommer en ny pige på besøg i 4. kl. Hendes lillebror kommer også med
denne dag for at besøge 1. kl. Vi glæder os til at møde begge to!

En rigtig god efterårsferie til jer alle
Kim Sørensen

