11/6 2021
Uge Nyt fra Kontoret

Hvor var det dejligt at møde ind på skolen i mandags efter en
arbejdsweekend. Vi kunne se og mærke forskellen både ude og inde,
ja helt ovre på Savværksgrunden! Tusind tak til jer forældre!

Sjældent har jeg oplevet så mange forskellige aktiviteter på
skolen, som der er for tiden. På Facebook kan i se en del af
disse med ture til strand, landbrug og fiskekutter mm. De
mindste har cyklet i skolegården hele ugen for at træne til en
tur i dag til stranden. På skolen har vi haft besøg af forældre
fra Syrien, som kunne fortælle om deres oplevelser og kultur.
De havde også smagsprøver med på deres spændende og
dejlige mad.

Mandag og tirsdag var 9. kl. til deres første
mundlige eksamen i engelsk, og det gik rigtig godt.
I næste uge er det så dansk mandag og tirsdag og
sidste skoledag om onsdagen inden de tager til
Skagen om torsdagen. Så kan den uge vist heller
ikke presses mere.

I går havde vi besøg fra Oure Friskole, det er jo der vi skal på skolebytte d. 7. – 10. september. De
skulle høre om muligheder her i lokalområdet for deres elever. Så skal vi bare lige have et par
lærere ned til Oure og forberede den fedeste skolebytte for os.

Sidste skoledag for 9. kl.:
På onsdag er det sidste skoledag for 9. kl. Denne dag bliver
der karamelkast og diverse underholdning. Der bliver også
konkurrencer og lidt vandkast. Det kommer til at foregå på
boldbanerne, og det kan være en god ide at have skiftetøj,
hvis man skulle blive ramt af noget vandpjask.
Det er dog vigtigt at understrege at temaet jo igen i år er: ”En
god og sjov dag for alle!”

Ekstraordinær generalforsamling:
Ansættelsesudvalget har ansat ny
skoleleder, og vedkommende skal
godkendes på en ekstraordinær
generalforsamling mandag d. 21.
juni kl. 19!
Så kom og mød skolens nye leder!

Corona:
Efter ferien vil der stadigvæk være mulighed for at blive podet på skolen. Tiderne vil blive meldt ud
senere.

Næste uge 23
Mandag – 9. kl. eksamen i dansk. – Cecilie censor på Søren Kanne
Tirsdag – 9. kl. eksamen i dansk. – Cecilie censor på Søren Kanne
Onsdag – Sidste skoledag for 9. kl.
Torsdag –9. kl. i Skagen.
Fredag - 9. kl. i Skagen.

Sommerafslutning:
Der er to uger til sommerferien for alle elever. Fredag
d. 25. juni møder alle kl 9:00, så den grønne bus kører
en time senere, og SFO har åbent til kl. 9. Efter
underholdning og feriesang slutter vi kl. 12:00,
hvorefter den grønne bus kører igen og SFO åbner.
Børn fra Grenå må gerne lave samkørsel denne dag,
og ellers give besked til kontoret, hvis der er
problemer med kørsel.

Gydda og Kim stopper på Gjerrild Bønnerup Friskole, så kl. 13 vil det være muligt at komme forbi
og sige farvel og tak til begge to.

God uge til jer alle!

