INFORMATIONSBREV
Juleafslutning
Vi holder juleafslutning d. 20. december, hvor
3. årgang traditionen tro optræder i kirken.

Når vi ser på antallet af børn i børnehaven
lige nu, forventer vi én klasse.

Da vi ikke kan have alle elever i kirken på én
gang, har vi to arrangementer.
Første arrangement starter ca. 8.05.
Andet arrangement starter ca. 8.50.
Der plejer at møde en del forældre og
bedsteforældre op. Jeg vil bede om at de
pårørende placerer sig nederst ved siden af
orglet, så eleverne har pladserne foran
gangen til våbenhuset. Ellers kan vi ikke have
alle.
Vi slutter skoleåret af med fælles afslutning i
Valhal.
Afgangsprøver 2018
Vores 9. årgang fra sommeren 2018 leverede
også et flot gennemsnit ved deres
afgangsprøve.
Deres samlede gennemsnit i de bundne
prøvefag var på 7,5.
Vores socioøkonomiske reference er sat til
6,8 - så de har scoret 0,7 over dette.

Fra kalenderen
3. januar
Første skoledag i det nye år.
7. – 9. januar
9. a – terminsprøve
24. januar
9. årgang starter projektopgave
28. januar til 1. februar
Billund Builds projektuge

Glædelig jul og godt nytår
Fra skolens side vil vi gerne ønske jer alle
en glædelig jul samt et godt nytår.
Tak for samarbejdet i 2018. Vi ser frem til et
fortsat godt samarbejde i 2019.

Et flot resultat.
Personalenyt
Winnie Simonsen er fratrådt sin stilling på
skolen ved udgangen af november.
Maria Thomsen stopper til udgangen af
december.
Jeg gerne sige dem tak for deres indsats på
skolen og ønske dem alt vel fremover.
Til januar starter Karen Elisabeth Hartmann
Andersen som ny lærer på skolen. Karen
kommer fra Fredericia og har linjefag i dansk
og musik.
Desuden er vi i gang med at søge en vikar til
en stilling i 2019.

Med venlig hilsen
Tonny Akselsen
Sdr. Omme Skole

SFO mellem jul og nytår
SFO er lukket mellem jul og nytår da der ikke
er børn til pasning. Der er åben i SFO fredag
den 21. december og onsdag den 2. januar
for tilmeldte børn.
Skoleindskrivning
Der er skoleindskrivning til den kommende 0.
årgang i perioden fra 3. januar til 11. januar.
december 2018

