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Kære forældre, hermed månedsnyt for april. 

 
Velkommen til 5 og 6.klasse 
Som I sikkert har hørt i medierne, er 5 og 6.klasse tilbage til fysisk undervisning. På delt tid ganske vist, men 
vi er glade for, at de igen må være her. 
6.klasse var her i uge 14 og de lige uger. 5.klasse er her i uge 15 og de ulige uger frem til vi forhåbentlig 
snart får lov til at åbne helt  
 
Ældste er nu blevet til Spirebørn 
Endnu engang velkommen til Spirebørnene. Spirebørnene er nu officielt gået ud af børnehaven og indgår 
fra 1. april som en del af skole/SFO-livet. Spirebørnene holder til i Multirummet ved hallen, men de vil være 
i morgen sfo i fællesrummet, og de vil dele udeområderne med resten af skole og SFO. 
 
 
Morgensang 
Vi har startet morgensang op igen om tirsda-
gen. Det foregår ved, at en klasse er på sce-
nen i fællesrummet og resten af klasserne har 
mulighed for at være med online. Ældste 
gruppe er så heldige at have lokale ved siden 
af fællesrummet og følger nysgerrigt med. 
Det er dejligt at høre sang igen ude fra vores 
fællesrum. 
 
 
 
 
 
 
Temauge i uge 18 
Ifølge skolens årsplan har vi temauge i uge 18. Det holder vi fast i. 5. klasse skulle i samme uge have været 
til Sønderborg på lejrtur. Lejrturen er aflyst og 5. klasse vil i stedet tage på ture i omegnen. De enkelte klas-
seteams skriver ud om klassernes skemaer for ugen.  
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Nyt fra legepladsen 
Vi har gennem den det sidste stykke tid haft besøg af flere forskellige forældre, som har lavet små forbed-
ringer på vores legeplads, vi har blandt andet fået bygget et skib, en bil, en hest, et sandkassekøkken og en 
tunnel. Børnene er vældig glade for de nye ting og vi vil gerne benytte lejligheden til at sige tak til de foræl-
dre som har bygget og brugt deres tid på at skabe nye ting til legepladsen og til Stark som gratis har leveret 
lidt byggematerialer i form af træ. 
  
Fra bestyrelsen 
Bestyrelsen har drøftet hente/bringe situationen på parkeringspladsen – særligt morgenafleveringen er 
hektisk og kan være farlig for vores børn, idet der, i dette tidsrum, er mange biler der kører, og mange børn 
der går fra bilerne og hen på stien ned til skolen. Der er brug for, at vi alle hjælpes ad med at holde sikker-
heden og overholde reglerne på pladsen. Reglerne er, at man må standse i parkeringsbåsene, når man skal 
aflevere børn. Hvis man vil standse kort, er dette muligt i vej-lommen på Kløvervangen – foran skolen. 
Bjørn, vores teknisk servicemedarbejder, har indkøbt nogle pictogrammer med standsning forbudt, som 
inden for kort tid vil blive lagt på asfalten foran cykelskuret. Det vil således forhåbentlig blive mere tydeligt, 
at man ikke må standse her for at læsse børn af.  
 
Stil op til bestyrelsen 
Et medlem af bestyrelsen træder ud af bestyrelsen med udgangen af april måned. Da vi ikke har supplean-
ter siddende, skal vi have afholdt et valg. Så hvis du går med et bestyrelsesmedlem i maven eller kender én, 
du gerne vil have i bestyrelsen, så stil op eller peg på vedkommende.  Nærmere info kommer i Aula først i 
næste uge. 
 
Personale 
I vuggestuen fratræder Sille Moll Nielsen 30. april. Sille har fået ansættelse i Specialpædagogisk Team i 
Syddjurs Kommune. Vi søger pt. en ny pædagog i hendes stilling.  
Emma Bonde Hald er midlertidig ansat i børnehuset indtil 30. juni. 
Sille Sandell fratræder 30. april. Jeanette W. Hjort læser hendes dansktimer i 6a.  
 
Mange hilsner 
Helle, Claus og Birgitte  
 
 

 
 

2a deltog i Syddjurs Egnsteater’s video ”Syddjurs sammen hver for sig”, som kan ses på Facebook.  
Det flotte billede er malet af Thomas G. Jakobsen her fra Thorsager.  

 
 


