Nyhedsbrev Espe Skole & Børnehave
Maj 2018
Kære alle
Bøgen er sprunget ud, solen skinner og
fuglene fløjter; sommeren nærmer sig
med hastige skridt, og vi er godt i gang
med næste skoleårs planlægning.
Jeg har skrevet ud til alle klassers
forældre, hvem der bliver klassens
hovedlærere det kommende skoleår.

Arbejdsdag i børnehave og skole
Skolebestyrelsen arrangerer arbejdsdag fredag d. 8.juni. Vi starter op fra kl. 14.00,
men man er meget velkommen til at støde til senere og hjælpe til.
Vi har brug for hjælp til forskellige opgaver, lige fra hakning af ukrudt til forskellige
forskønnelsesprojekter.
Det vil være hyggeligt, hvis vi kan afslutte dagen med fælles spisning.
Så sæt gerne kryds i kalenderen; nærmere information og tilmelding kommer senere
på måneden.
Skolebestyrelsesvalg 2018 Espe Skole & Børnehave
Da vi ikke har modtaget flere lister, er der tale om fredsvalg til skolebestyrelsen.
Følgende er valgt ind i bestyrelsen fra børnehaven og sidder i to år:
Benna Blirup Andersen
Daniel E. Kofoed
Følgende er valgt ind i bestyrelsen fra skolen og sidder i fire år:
Heidi Aabrandt
René Brinch Petersen
Per Rasmussen

Følgende suppleanter er valgt:
Lise Bruun Johansen
Bruno Rasmussen
Jesper Kristensen
Følgende forældevalgte sidder to år mere, og er derfor på valg i 2020:
Janne Riken
Dorthe Hindborg Greve
Den nye Skolebestyrelse starter deres arbejde pr. 1.august og konstituerer sig på det
første ordinære møde. Vi glæder os til samarbejdet med den nye bestyrelse.

Hermed nogle vigtige datoer til kalenderen:
Torsdag d. 24.maj kl. 17.00 – 19.30: Skolefest for indskolingen.
Fredag d. 8.juni fra kl. 14.00: Skolebestyrelsen arrangerer arbejdsdag i børnehave
og skole med efterfølgende spisning.
Tirsdag d. 19.juni kl. 16.30 – 18.00: Sommerkoncert – afholdes i Espehallen.

Månedens fokuspunkt
Som noget nyt har vores MED-udvalg vedtaget at indføre
månedens fokuspunkt.
I skolen bliver maj måneds fokus at hilse på hinanden.
Det vil være dejligt, hvis også jer forældre vil bakke op
omkring dette ved f.eks. at huske at sige god morgen til de
børn og voksne, som I møder på jeres vej.
I børnehave og SFO er maj måneds fokus oprydning.
Det vil være dejligt, hvis alle forældre også vil bakke op omkring dette - ved at huske
jeres børn på, at de skal rydde op efter sig – også i garderoberne, inden de går hjem
fra børnehave og SFO.
Fælles trivselsdag på Egeskov
Eleverne på mellemtrinnet hoppede på cyklerne og cyklede til Egeskov torsdag d.
3.maj. Selv om der stadig er få elever, der tænker, at det kan være hårdt at skulle ud
at cykle, klarer eleverne cykelturen fantastisk med smil og godt humør.
De yngste elever blev transporteret til Egeskov af nogle behjælpelige forældre.
Hermed tusind tak til alle, der havde mulighed for at køre; det er ”guld” værd, at vi
kan lave sådan en fælles dag for alle elever – det styrker fællesskabsfølelsen på hele
skolen.
Dagen på Egeskov startede med et ”makkerløb”, hvor indskolingselever og
mellemtrinselever samarbejdede.
De ældste elever er blevet meget dygtige til at hjælpe og lære fra sig til de mindre
elever. Selv eleverne fra 3.klasse, hvor det var første gang, at de var på tur som de
ældste med deres Forårs-SFO-makkere, var utroligt dygtige.
Efterfølgende var der mulighed for noget ”fri” tid, hvor man kunne gå på opdagelse i
parken.
Der blev også tid til at spise madpakker, imens solen skinnede.
Det var nogle trætte børn, der vendte hjem til skolen, efter en god dag på Egeskov.

Bedsteforældredag/Bedste ven dag
Det var fantastisk at se så mange bedsteforældre
og bedstevenner, der kom til vores arrangement
torsdag d. 26.april.
Vi fik tilplantet alle vores plantekasser i
børnehaven, så de står og ser flotte ud. Børnene
glæder sig til at passe planterne hele sommeren
igennem.
Der var stor aktivitet blandt børn og voksne både i
børnehave og skole/SFO. I skole/SFO blev der
spillet brætspil, bundet snørebånd, danset ”Just
dance”, hoppet i gymnastiksalen og meget andet.
Alt i alt en dejlig dag. Vi siger tusind tak for
besøget, og vi håber at se jer igen til næste år.

Med venlig hilsen
Vibeke K. T. Munck

