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Litteraturens dag
En af vores nyere traditioner er litteraturens dag, hvor de ældre skolebørn læser op for børnene i vuggestue, børnehave og de yngste klasser. De yngste er velkomne til at komme med ønsker til emner/interesser.
Oplæsningen finder sted den 21. marts fra 9.10-9.55.
Fastelavn
Vi har haft en dejlig fastelavnsformiddag her i Thorsager Skole og Børnehus. Mange børn og voksne var
mødt op i fantasifulde kostumer og der blev sunget og slået katten af tønden. I skolen havde 6a bagt super
gode fastelavnsboller til alle skolebørn og i børnehuset havde nogle af de voksne været i gang.
Tak for en dejlig formiddag.

Børnehuset i gang med tøndeslagningen
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De flottest udklædte i klasserne.
Skolefest
Forberedelserne til skolefesten er i fuld gang. 6a har øvet replikker siden juleferien og det forlyder, at de
kan dem allerede nu, så vi er spændte på at se den færdige forestilling. Bestyrelsen har igen nedsat et udvalg, som sammen med forældrerådene står for boderne. Skolefestugen er temauge, hvor det normale
skema er brudt op og børnene arbejder på tværs af fag og klasser. Der er ikke ændret på mødetiderne, dog
undtaget fredag efter skolefesten, hvor vi møder kl. 09:00.
Husk at festen starter – og slutter tidligere i år. Vi glæder os til at se skolebørn, tidligere elever og forældre
til en dejlig aften.
Skolereform
Som de fleste sikkert har bemærket, er der indgået en ny aftale om skolereformen. Det betyder 3 lektioners mindre undervisning i indskolingen og formentlig en time mere, end vi har haft de seneste to år, på
mellemtrinnet. I skoleåret 2020-21 vil der også ske en ændring i timefordelingen, så eleverne får flere fagfaglige lektioner.
Vi er i gang med overvejelserne om, hvordan vi i Thorsager Skole og Børnehus tilrettelægger skoledagen
bedst muligt indenfor de nye rammer, både blandt medarbejdere og i bestyrelsen.
Talentshow
Vores aktive og engagerede elevråd arrangerer igen i år talentshow for alle børnene i skolen. De står selv
for planlægningen og gennemførelsen og det er imponerende at se, hvor godt de klarer både det praktiske,
men også den svære opgave med at vælge kammerater til og fra. De voksne taler meget med børnene om,
hvad de melder sig til, og om, at man skal kunne klare ikke at gå videre, men ellers lader vi børnene klare
det – og det gør de rigtig godt. Vi glæder os til finalen.
Velkommen til ny elev og børnetal i børnehuset
Vi byder velkommen til Malene i 5a. I børnehuset får vi løbende nye børn og pt. har vi 32 vuggestuebørn og
57 børnehavebørn.
Det sker i marts:
1. marts: Fastelavn
11.-15. marts: Temauge
14. marts: Skolefest kl. 18.00-21.00

Side 2

21. marts: Litteraturens dag
25.-29. marts: Affaldsindsamling i skole og børnehus
27. marts: Ældste gruppe til Gammel Estrup
28. marts: 2. og 3. klasse får besøg af Malthe og 6 celloer
Med venlig hilsen
Helle, Claus og Lisbeth
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