Påskehilsen fra mellemtrinnet
Kære forældre i mellemtrinnet
Hermed en lille påskehilsen med et nyhedsbrev med orientering om nye elever,
kommende ture ud af huset og datoer for forældresamtaler.
Tak til de fremmødte for et godt forældremøde. I sidste uge modtog I et referat
herfra. Det er vigtigt at orientere sig i, hvis man ikke var til stede. Det kan også ses
på hjemmesiden under mellemtrinnets nyhedsbreve.
Nye elever:
Der er i øjeblikket mange elever, der søger vores skole, hvilket er rigtig godt. Vi skal
byde velkommen til Malthe og Anna, der startede på prøve i 5. klasse på
mellemtrinnet i forrige uge samt i denne uge til Malina og Amalie, der er startet på
prøve i henholdsvis 5. og 4. klasse.
Ture ud af huset:
Der er planlagt to ture ud af huset inden sommerferien. Den ene tur er til Danfoss
Universe på Als og er den anden går til Naturama i Svendborg.
Danfoss Universe:
Danfoss Universe tager vi til torsdag den 23. maj, med mødetid kl. 8:45 på skolen
og forventet hjemkomst kl. 18:45. Et mere detaljeret program følger senere. Emils
mor, Rikke, Mikkels mor, Berit samt Cathrine og Rune står for kørslen. Eleverne har
valgt, at vi blandt andet skal deltage i et undervisningsforløb dernede der hedder
”Raketingeniøren”, hvor man selv skal konstruere raketter og udvikle på dem.
Det er Emils mor Rikke, der har søgt og fået bevilget penge til dette forløb hos Fond
007, som er en lokal fond i Langeskov, der giver penge til oplevelser for børn og
unge. Et forløb koster 2800 kr. Fonden samler penge ind ved at sælge ting på
loppemarked på Langeskov Kræmmermarked. Det er en betingelse, for at vi kan

modtage pengene, at vi afleverer nogle ting, der kan sælges, næste gang der er
kræmmermarked. Så hvis I har nogle ting derhjemme som kan sælges på et
loppemarked, som I alligevel ikke skal bruge, så vil vi meget gerne modtage dem.
Det skal være ting der kan pakkes i fx flyttekasser og ikke sofaer eller andre meget
store ting. Folmer, der står for Fond 007, kommer forbi skolen 1. maj og henter
tingene. For ikke at have ting stående på skolen i for lang tid vil vi gerne modtage
ting fra jer fra den 23. april og indtil Folmer kommer den 1. maj. Her vil han også
holde et oplæg for eleverne om at gå i skole i gamle dage.
Naturama
Naturama besøger vi onsdag den 12. juni. Vi forventer at mødetid denne dag er
som på en almindelig onsdag. Nærmere info om denne tur følger også her senere.
Nichlas’ mor, Regina, Laurits’ mor, Linda, samt Cathrine og Rune står for kørslen.
Skole-hjem-samtaler
I vil efter påskeferien modtage et brev med dato og tider til skole-hjem-samtalerne.

Vi holder påskeferie fra på fredag den 12. april og så ses vi igen tirsdag den 23.
april kl. 8.45.

Rigtig god påske
Cathrine og Rune

