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Afsked med Lisbeth Munksgaard og goddag til Ole Bønke 
Fredag den 27. marts kl. 14-16 afholder vi afskedsreception i fællesrummet for medarbej-
dere og indbudte gæster. Der kommer nærmere besked ud om pasning i SFO og børnehus. 
Tirsdag den 31. marts siger personale og elever farvel til Lisbeth ved vores morgensamling 
og onsdag den 1. april byder vi Ole velkommen ved morgensamlingen.  
 
 
Sæt kryds: Opstillingsmøde til bestyrelsen torsdag d. 16. april kl. 17 
Der er nu udarbejdet en plan for valget til bestyrelsen i Thorsager Skole og Børnehus, og den er sendt ud til 
alle forældre i børnehus og skole.  Vi håber, at mange vil møde op og være med til at stemme.  Husk at 
overveje, om det kunne være noget for dig – eller opfordre forældre, som du tænker kunne være en god 
stemme i bestyrelsen til at stille op. Bestyrelsen og ledelsen hører meget gerne fra eventuelle kandidater i 
god tid inden opstillingsmødet. 
 
Nyt unilogin 
Elever og forældre skal i disse uger overgå til nye UNI-logins. Baggrunden for skiftet til nyt UNI-login er at 
øge datasikkerheden og give eleverne gode kodeordsvaner. 
Skiftet til nyt UNI-login for forældrene er allerede åbent og der kan skiftes kode indtil d. 18. marts. Vi anbe-
faler, at I gør det snarest muligt. Eleverne i skolen skifter mandag den 9. marts i 4., 5. og 6. klasse og i de 
øvrige klasser torsdag den 12. marts. 
 
Lillekorkoncert 
Mange elever fra 0.-2. klasse har øvet sig i løbet af vinteren, og d. 23. marts præsenterer de resultatet af 
anstrengelserne ved en lille koncert for forældre, bedsteforældre og andre interesserede i vores fællesrum. 
 
Skolefest 
Endnu en gang en kæmpe tak til alle elever, forældre og medarbejdere, som med hver deres indsats bidrog 
til en dejlig aften for vores børn. Vi glæder os over børnenes forventning og glæde og ikke mindst over 6. 
klasses forrygende skuespil. 
 
Rynkeby-løbet 
Fredag d. 3. april deltager skolen for første gang i det årlige Rynkebyløb. Børnene løber til fordel for lunge-
syge børn, og kan samle penge ind, afhængig af, hvor mange sponsorer, de har kunnet skaffe og hvor langt 
de løber.  
0.-3. klasse løber i 2. modul og 4.-6. klasse løber i 3. modul over middag. 
Der kommer nærmere orientering ud til jer alle inden løbet. 
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Personale  
Jesper Skovbæk-Stengaard har valgt at opsige sin stilling i Thorsager Skole og Børnehus, da vi ikke kunne 
tilbyde ham hans nuværende timetal i kommende skoleår. Han skal derfor starte som skolepædagog på 
Marienhoffskolen allerede 1. april.  
Skolepædagog Søren Langbjerg skal sammen med pædagog Ditte Hindberg og pædagogstuderende Simon 
Press Nygaard være i tidlig SFO fra 1. april. 
Maria Ragnhof Fisker er langtidssygemeldt. Hendes stilling er vikardækket med Marlene Schildt Konge og 
Lone Petersen. 
Emma Bonde Hald starter mandag den 9. marts i 13 ugers praktik i vuggestuen. 
 
Det sker i marts: 
2. marts: 2., 3. og 4. klasse skal se ”Grevens Fejde” i Syddjurs Egnsteater  
10. marts kl. 09.30-11.00: Ældste gruppe får besøg af Lone fra Syddjurs Bibliotek 
17. marts kl. 09.30-11.00: Mellem gruppe får besøg af Lone fra Syddjurs Bibliotek  
23. marts kl. 17.15-18.00: Koncert med lille kor 
27. marts: Ældste på afslutningstur til Danmarks Jægerforbunds bålhytte ved Kalø 
27. marts: Afskedsreception for Lisbeth Munksgaard for medarbejdere og indbudte gæster 
30. marts: Yngste gruppe i Syddjurs Egnsteater og se ”Vred” 
31. marts: Vi tager afsked med distriktsleder Lisbeth Munksgaard til morgensang 
 
Med venlig hilsen  
Helle, Claus og Lisbeth 
 
 
 
 

 
 

Et lille kig fra vores fastelavnsarrangement. Også denne gang var der   
rigtig mange flotte udklædninger. 


