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Tidlig SFO
De sidste uger har været præget at travlhed på flere fronter. Der har skullet flyttes rundt og indrettes lokaler, så vi kunne blive klar til at modtage 20 spændte og forventningsfulde børn i skolen mandag d. 1. april.
Tidlig SFO er flyttet ind i nr. 5, som ligger ud til fællesrummet, og de råder også over Lego rummet ved siden
af. Kirsten Poulsen, Daniel Ammitsbøll, Kamilla Bruus og Frida Pedersen er tilknyttet tidlig SFO frem til
sommerferien.
3. klasse er flyttet op til de ældste elever på mellemgangen og har stamlokale i nr. 8 og nr. 10. De starter i
klub 1. april. 1. klasse er flyttet ned i nr. 3 og glæder sig over at have fået mere plads og en integreret trappe.
Flytningen er gået fint, alle har været fleksible og indstillede på at lave en smidig overgang, ikke mindst
vores rengøring, som har knoklet for, at der skulle være fint og rent i børnenes nye klasseværelser.
Skolefest
Tak til alle forældre, elever og medarbejdere for en dejlig skolefest. Det er dejligt at mærke, hvad vi kan,
når alle bidrager.
Personale
Serviceleder Tom Christensen forlader os 1. maj. Tom er stadig ansat i Syddjurs Kommunes ejendomsservice, men skal fremover være tilknyttet Rønde Skole. Ejendomsservice har ansat Bjørn Nielsen som afløser
for Tom. Vi ønsker Tom alt det bedste på den nye arbejdsplads og glæder os til samarbejdet med Bjørn.
Skolepædagog Eva Aagard er stoppet i Thorsager Skole og Børnehus med omgående virkning. Vi ønsker Eva
alt det bedste fremover.
Anna Bak-Hansen er ansat som skolepædagog i 3. klasse, to-lærer timer i 5. kl. og i SFO i en midlertidig stilling frem til sommerferien.
Skraldeuge
Uge 13 har alle børnene i børnehave og skole gjort en særlig indsats for miljøet i Thorsager. De har hjulpet
hinanden med at samle cigaretskodder, papir og plastic rundt om i hele byen, og det er blevet til rigtig
mange poser affald. Vi håber, at vi på den måde lærer børnene at passe lidt bedre på naturen, men også, at
der måske er voksne i byen, som tænker sig lidt bedre om, inden de smider deres affald fremover.
Det sker i april:
01. april: Opstart af tidlig SFO og 3. kl. starter i klub.
03. april: 6. klasse til DM i Madkamp, 4 kl. på udflugt til Odense
04. april kl. 10.00-10.30: Børnehuset til forårssang i kirken
12. april 12.30-13.30: Skolernes sangdag
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13.-22. april: Påskeferie
24. april: 6. klasse til floorball turnering
29. april: 0a i Ree Park hele skoledagen
Med venlig hilsen
Helle, Claus og Lisbeth

Malthe og de 6 celloer på besøg i 2a og 3a.

Litteraturens dag. De store læser for de mindre.
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