INFORMATIONSBREV

Vi siger tak til Marianne for indsatsen på
skolen og ønsker held og lykke med de
kommende år.

Hans Peter har været ansat på skolen i ca.
19 år, hvor han har hjulpet til med at løse en
række praktiske opgaver.

Lindsay vil få sine undervisningstimer i 3. a.
Vi byder Lindsay velkommen.

Valgmøde til skolebestyrelsen
Onsdag d. 2. maj kl. 17.00 har vi
opstillingsmøde til skolebestyrelsesvalget.

Pædagogstuderende Michelle Kaspersen
afslutter sin praktik i indskolingen ved
udgangen af maj.
En stor tak skal lyde til Michelle for hendes
arbejde.

Fire af de nuværende bestyrelsesmedlemmer
er på valg, og der vil blive brug for nye
bestyrelsesmedlemmer, som har lyst til at
præge skolens udvikling.

Den 1.6 kan vi byde velkommen til Mette
Kjærsgaard Knudsen, som er den ny
pædagogstuderende i indskolingen.

Som bestyrelsesmedlem er man med til at
sætte sit præg på skolens udvikling.
Det gør man blandt andet ved at aftale
principper, godkende skolens budgetter og –
ikke mindst – deltager man i ansættelsen af
nyt personale.
Vi håber på stor opbakning til valgmødet.
Vores nuværende formand Johan Sørensen
genopstiller.
Frank Venø, som har været suppleant de
sidste to år, opstiller også.
Personalenyt
Marianne Schøtt har valgt at gå på efterløn
efter dette skoleår.

Naturfagsmaraton
Vores femte og sjette årgang har deltaget i
det årlige naturfagsmaraton.
De har øvet sig længe forud for dagen og
eksperimenteret med de opgaver, der skulle
løses.
Sjette årgang havde flere grupper, som
klarede sig rigtig flot.
Femte årgang deltog også for første gang og
har fået en masse gode erfaringer, som de
kan have glæde af næste år, når de igen får
chancen for at være med.
Faldunderlag i skolegården
Vi har valgt at skifte gruset ud
undergyngerne og klatestativet i
indskolingens skolegår.
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Lindsay Jane Christensen er ansat i maj
og juni måned til at overtage Erna Toxvigs
undervisning frem til sommerferien.



Vi siger tak til Hans Peter for indsatsen med
håbet om, at han vil nyde pensionisttilværelsen.

76 72 73 00

Stort tillykke til Anne.



Hans Peter Hansen stopper som
pedelmedhjælper til udgangen af maj for at
gå på pension.

SDR. OMME SKOLE

Anne vandt konkurrencen og kan nu kalde sig
stormester i oplæsning.

Marianne har til sommer været ansat på
skolen i 32 år, hvor hun har haft berøring
med alle børnehaveklassebørn.

Kirke Allé 7

Stormester i oplæsning
Vores femte årgang har deltaget i
Syddanmarks mesterskaber i oplæsning, hvor
Anne Østergaard repræsenterede årgangen
og Billund Kommune.

I stedet for gruset vil der blive opbygget et
underlag at gummi som de andre steder i
skolegården.
Vi forventer, at ændringen kommer til at ske i
løbet af juni/juli måned.
Status på konfliktsituationen
Mens jeg skriver dette, er resultatet af OK-18
forhandlingerne fortsat uafklaret.
Jeg vil derfor opdatere på vores hjemmeside
og inranet, hvis der kommer nyt.

14. – 18. maj
6. årgang på Bornholm
16. maj
3. årgang har kirkedag.
23. maj 9.30-12.30
Førskolegruppen er på besøg i børnehaven.
25. maj
Musikskolens sammenspilshold giver
koncert.
30. maj
Sidste skoledag for 9. årgang

Forårskoncert
Vi havde en hyggelig forårskoncert d. 18.
april, hvor vi kunne se nogle af de ting, der var
blevet arbejet med i musik og kor i løbet af
skoleåret.

Med venlig hilsen
Tonny Akselsen

Jeg vedlægger lige et enkelt billede fra dagen,
hvor sjette årgang er på.

Sdr. Omme Skole

Fra kalenderen
1. maj
8. årgang besøger DR Trekanten i Vejle.
2. maj – 14. maj
Skriftlige afgangsprøver - FP9 - for niende
årgang.
2. maj
Kl. 17.00. Valgmøde til skolebestyrelsesvalg.
6. maj
Konfirmation elever fra 7. årgang.
9. maj
Cyklistprøve 6. årgang.
Uddannelse af nye skolepatruljeelever.
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