Lyngbjerggårdskolens Ugebrev

Årgang: 27 Uge: 50 Dato: 14.12.2018
Kære forældre, personale og elever,
Skøjteturen står for døren
På onsdag den 19.december er der skøjtetur for alle på skolen. Forældre er også meget velkomne til
at deltage. De skal blot kunne transportere sig selv.
Vi tager afsted kl. 820 fra skolen i 3 store busser. Store venner følges med
lillevenner. Der er ikke plads til alle eleverne i busserne, men næsten. Derfor har
vi besluttet at det kun er 6.klasse eleverne, der kan komme med privatbiler.
Vi har skøjtetid i Gigantium fra kl. 9-11. Herefter tager vi hjem til skolen igen,
hvor der er almindelige timer fra 5.lektion.
Der vil være kakao og kiks til eleverne samt til de voksne.
Vi tager fra skolen kl. 8.20, så det er vigtigt, at alle elever møder præcist.
Husk drikkedunk og evt. lidt 10-mad. Det er hårdt at skøjte i 2 timer. Husk desuden gode tykke
sokker, idet skøjterne kan skave.
Vi ser frem til en hyggelig dag. Vi håber på at mange forældre igen i år har lyst til at hygge med os.
Det vil være en stor fordel, hvis elever til og med 4.klasse har deres skonummer stående på deres
håndryg. Det gør processen med at levere 220 par skøjter over disken noget lettere.
Salg af kalendere for Lions Club
Stort og hjerteligt tillykke til vores 7. kl, som har solgt kalendere
for Lions Club Svenstrup. Udover, at det har givet en indtægt til
klassekassen, så er de den første klasse der har solgt mere end 100
eksemplarer af et års kalender for Lions Club.
I den anledning fik de i onsdags overrakt et diplom.

Majas barselsvikar
Som I ved er Maja i lykkelige omstændigheder og skal have orlov fra januar 2019. Derfor har vi
skullet finde en god lærer, som kan overtage, mens Maja er væk. Valget er faldet på Lilian
Severinsen Traberg. Lilian er en garvet lærer, og hun var afløser for Maja sidste gang Maja fik barn.
Derfor er vi meget glade for, at vi fik muligheden for at få fat i Lilian igen. Lilian er blandt andet
rigtig dygtig til billedkunst, som Maja jo står for fra 1.klasse til 6.klasse. Hun er desuden vant til at
undervise i matematik, som Maja også har som fag.
I forbindelse med orlovens start har vi ændret lidt på skemaet, idet Alice Hansen går ind og
overtager matematik i 9.klasse.For at få det til falde i hak har vi måtte flytte lidt rundt på nogle
timer og støttelærere.
Jeg ved, at eleverne var glade for Lilian sidst hun var her, og jeg ved at personalet også var glade
for at samarbejde med hende. Derfor kan vi trygt gå Majas orlovsperiode i møde.
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Der vil senere komme udmelding om skemaændringerne.
Lucia
Onsdag morgen var særdeles hyggelig. Det var den fordi, der var Lucia med 3.klasse og Poul og
Ingebeth. Det var meget stemningsfuldt og klassen sang rigtig flot.
I kan se et billed derfra her og I kan desuden på skolens Facebook se flere billeder.

Kontaktbøger
På Skole-Intra er der en funktion, der hedder KONTAKTBOG. Det er en online kontaktbog, som
skolen gerne vil opfordre til bruges til beskeder mellem skole og hjem. Man kan også sende en
besked, men fordelen ved KONTAKTBOGEN er at man kan gå tilbage og se tidligere beskeder.
Det har været meget forskelligt, hvordan kontakten har været. Nogle bruger papir- kontaktbog,
nogle skriver på et stykke papir, nogle sender besked, nogle ringer og endelig er der nogle, der
allerede bruger KONTAKTBOGEN i Skole-Intra.
Fremover vil vi meget gerne have at man bruger KONTAKTBOGEN PÅ INTRA.
Hvis man ikke skulle vide hvordan man gør, er man meget velkommen til at komme forbi kontoret
for at få det vist.
Hvis en elev har været syg i mere end 3 dage, vil vi meget gerne have, at man sender en besked til
klasselæreren. Man behøver ikke ringe, hvis ens barn er syg en dag, blot man skriver en besked, når
barnet kommer tilbage igen.
Rigtig god weekend.

Med venlig hilsen
Dorthe Svenstrup
Weekend-rengøring:
Nøgle hentes i Lyngtotten i tidsrummet fra torsdag morgen til fredag kl. 16.30 og afleveres i nøgleboks efter
rengøring
Dato
2018
14/12
21/12
2019
4/1-2019
11/1

Sektion 1
Bhkl-1-2
Mille 0
Mads 0
Bhkl-1-2
Nanna 0
Rebecca 0

Sektion 2
3-4-5-6
Liva 5
Madeline 5
3-4-5-6
Malte Emil 5
Tobias 5

Sektion 3
7-8-9
Martin 8
Tobias 8
7-8-9
Victor 8
Asbjørn 9

Sektion 4
Alle
Astrid 1
Jacob 2
Alle
Christian 0
Herdis 1

Sektion 5
Alle
Maja 6
Lucas 6
Alle
Anna 3
Villum 2

