Nyhedsbrev til overbygningen 14. november 2021

Kære forældre og elever i overbygningen
Så er det snart tid til lidt velfortjent ferie igen. Her kommer lidt informationer om tiden efter
efterårsferien, hvor der er planlagt en masse sociale arrangementer både for elever og forældre.
I uge 43 er der jo som bekendt skolehjemsamtaler tirsdag og torsdag. Det har været svært at
få det til at passe, da de fleste gerne vil have de samme tider. Vi håber, at alle kan leve med den
tid, de har fået tildelt; ellers kan man prøve at bytte indbyrdes - bare giv besked, hvis I bytter.
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Tirsdag d. 26/10
Davut
Marie
Cecilie
Gabi
Isabella
Sebastian
Freya
Philip
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Torsdag d. 28/10
Julia
Mikkel
Magnus
Christoffer
Thomas
Amalie
Cecilia
Astrid
Markus
Anna
Valdemar
Carl Gustav

Tirsdag d. 2. november er der Åben skole, som er obligatorisk for alle elever. Vi håber, at der
er rigtig mange af jer forældre, søskende og andre familiemedlemmer, som vil komme og være
med og ikke mindst; går en tur igennem overbygningens rædselskabinet.
Uge 45, som er afsat til praktik, er også ved at være på plads. Husk at få afleveret de sidste
praktikkontrakter, hvis der stadig er nogen, som mangler det.
Fredag d. 19. november er der klippeklistredag for hele skolen, og vi vil derfor ikke følge det
normale skema denne dag.
Søndag d. 21. november afholdes skolens julemarked. I den forbindelse vil elevrådet have en
loppemarkedsbod og vil derfor gerne modtage donationer fra jer til boden. Hvis I har noget
brugbart, som I tror kan sælges, vil de meget gerne modtage det inden d. 21. november. Det
kan være ting, som man er træt af fylder på loftet eller i garagen; såsom bøger, DVd’er, nips
eller andet. Helst ikke for store ting som cykler, biler, både og sådanne ting - vi har desværre
ikke plads.
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Efter ferien begynder vi at have idræt på Nymarksskolen. Her er det vigtigt, at alle har brugbare indendørssko. Det er vores erfaring, at de unge mennesker har brug for hjælp til at huske sko, idrætstøj og drikkedunk de dage, hvor vi har idræt. I forældre må derfor meget gerne
hjælpe til med dette. Indendørssko er desuden også en god ting at have liggende på skolen i
det tilfælde, at eleverne skal i gymnastiksalen, da de ellers vil skulle have bare fødder, hvis de
ikke har indendørssko med.

Så var der lidt at skrive i kalenderen

Vi håber, at I alle får en dejlig ferie!

Venlig hilsen Camilla og Christian
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