Kære forældre og elever!

Her på falderebet får I lige en sidste hilsen fra skolen. Og så vil jeg i samme
ombæring også huske at sige tak for den overvældende deltagelse ved
sommerfesten i onsdags. Det var jo en skøn måde at afslutte skoleåret på!
Da vi i skrivende stund er oppe på 66 elever efter sommerferien, betyder dette samtidig, at der også vil
være en del flere elever i vores SFO fremover. Jeg ved, at dette har været et emne der har bekymret
flere forældre, og jeg har også talt med mange af jer om det.
Det er nu faldet på plads således, at Vibeke Jeppesen– vores faste vikar – fra august vil være fast
tilknyttet skolen.
Jeg har en lille hilsen fra Vibeke:
”Kære børn og forældre.
Jeg ser virkelig frem til, i det nye skoleår, at skulle samarbejde med Louise og Martin og at lære alle
SFO´ens dejlige børn at kende endnu bedre. Nogle af jer har nok allerede mødt mig, da jeg har været vikar
flere gange i løbet af foråret. Jeg er uddannet håndarbejdslærer i Kerteminde, har tidligere arbejdet et
par år på friskole og senere en del år i indskoling og SFO på forskellige skoler. Vi ses til august!
Venlig hilsen Vibeke”
Hver eftermiddag vil både Martin, Louise og Vibeke være i SFO indtil 15.30, så der er tre voksne
sammen med børnene det meste af dagen.
Hver tirsdag fra 13.00 – 15.00 vil Maria Berlukow også være med i SFO.
Her en hilsen fra Maria:
”Hej, jeg hedder Maria og skal starte i SFO hos jer i uge 31. Det er i en praktik fordi jeg har fibromyalgi og
skal prøve hvor meget jeg kan arbejde. Jeg er uddannet pædagog og har 16 års erfaring, bl.a. med SFO og
fritidscenter. Min pædagogiske tilgang er åben, respektfuld og anerkendende. Jeg holder meget af at
arbejde og samarbejde med børn og glæder mig til det. Jeg tager godt imod ærlig snak og samarbejder
altid om løsninger. Jeg glæder mig til at lære jer alle at kende.
God sommer og hej fra Maria”
Det har også været nødvendigt at justere på åbningstiderne: vi åbner nu hver dag kl. 6.30 og lukker
som sædvanligt kl. 16.30 (fredag kl. 16.00).
Vi glæder os til at møde alle elever igen mandag d. 8. august fra 8.45 – 12.00.
Programmet er:
• Kl. 8.45:
• Kl. 9.45:
• Kl. 10.00:
• Kl. 12.00:

Morgensamling for alle elever og interesserede forældre.
Forældrekaffe i Fællesrum/udenfor alt efter vejret.
Farvel til alle forældre.
Alle elever har fri.

Tak for i år og rigtig god & dejlig sommer til jer alle!
Bedste hilsner,
Rasmus
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