INFORMATIONSBREV
Theo og den Magiske Talisman på
Karensminde
Karensminde har fået mulighed for at lave en
særudstilling om årets julekalender på DR 1.
Der vil være mulighed for at se kostumerne,
og der er bygget områder op, der svarer til
julekalenderens scener.
Under et besøg vil der været gåder, der skal
løses, mens børnene kan bevæge sig
igennem det magiske landskab.
Der vil være åbent alle dage i december frem
til d. 23. 10.00-16.00.

Personalenyt
Den 30. november siger vi farvel til
pædagogstuderende Mette Kjærsgaard
Knudsen.
Der skal lyde en stor tak til Mette for hendes
indsat i indskolingen og SFO, og vi ønsker
hende fortsat held og lykke med
uddannelsen som pædagog.
Mandag den 3. december kan vi byde
velkommen til ny pædagogstuderende
Caroline Dele Andresen. Caroline skal
være i 0. årgang og SFO. Caroline slutter
sin praktik ved udgangen af maj 2019.

Juleklippedag
Fredag d. 30. november har vi
juleklippedag. Det plejer at være en rigtig
hyggelig dag, hvor mange forældre og også
bedsteforældre møder op.

Det kunne godt være et besøg værd.
Læse mere på www.billundmuseum.dk.

Vi håber, der kommer mange igen i år.
SFO
Det er besluttet, at der ikke bliver lavet
julegaver i Fritteren, men værkstederne er
åbne, som de plejer. Der bliver lavet mange
forskellige ting i værkstederne og måske
bliver noget pakket ind som gave
Skolemøbler
Jeg har tidligere skrevet om, at vi har fået
økonomi fra Billund Kommune til at købe nye
møbler til eleverne.
Vi har brugt noget tid på at drøfte, hvordan vi
gerne vil have det – og nogle af os har været
på inspirationstur på et par andre skoler.

Hilsen Fritter personalet
Fra kalenderen
13. december
2. årgang går Luciaoptog til morgensang.
Fagdag i overbygningen med fokus på
arbejdskendskab.

Vi er nu nået dertil, hvor vi sender det i udbud.
Mens det sker, forventer jeg, at vi kan få nogle
møbler stillet til rådighed af de forskellige
leverandører, så eleverne også kan være med
til at vurdere stole og borde.

20. december
Sidste skoledag før jul, hvor 3. årgang
optræder i kirken.

Det kan være en længere proces, så der kan
sagtens gå ½ år endnu, før vi kan modtage de
nye møbler.

Der er ligeledes åben i SFO fredag den 21.
december og dagene mellem jul og nytår
samt den 2. januar for tilmeldte børn. Der er
sidste frist for tilmelding den 29. novmber.

Til gengæld er det også vigtigt, at vi er helt
sikre på, at det er det rigtige, vi får købt.

SFO’en åbner kl. 12.00.

Med venlig hilsen
Tonny Akselsen
Sdr. Omme Skole
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