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Personale
Line Møller Andersen har fået ansættelse på Rønde Skole pr. 1. august. Daniel Ammitsbøl, som har været
ansat i en tidsbegrænset stilling som skolepædagog indtil oktober 2019, har fået nyt job fra 1. august og
Anna Bak-Hansen, som har været tidsbegrænset ansat som skolepædagogmedhjælper har ligeledes fået
nyt job. Vi ønsker Line, Daniel og Anna tillykke – tak for indsatsen og de bedste ønsker fremover.
Ny musiklærer m.m. i Thorsager Skole og Børnehus bliver Martin Isgaard. Martin er 46 år og kommer fra en
stilling på Vestre Skole i Grenå. Han har linjefag i musik, idræt og dansk. Ny skolepædagog bliver Maria
Ragnhof Fisker. Maria er 36 år og kommer fra en stilling som skolepædagog på Ryomgård Realskole. Maria
har tidligere været i praktik som pædagogstuderende i Thorsager SFO. Vi glæder os til samarbejdet med
Martin og Maria.

Aula
Som I måske har hørt i nyhederne, så er overgangen til Aula blevet udsat til efterårsferien. Ifølge den oprindelige tidsplan, så skulle Aula være i drift umiddelbart efter sommerferien. Aula har i løbet af foråret været
i drift på en række pilotskoler. Tilbagemeldingerne fra pilotskolerne har overordnet set været positive, men
samtidig er der peget på en række fejl og mangler i systemet. På den baggrund har den landsdækkende
styregruppe bag Aula besluttet at udskyde overgangen til Aula til efterårsferien. Det betyder, at SkoleIntra
forsat skal anvendes til kommunikation mellem skole og hjem efter sommerferien og frem til efterårsferien.
Forbedringer af indeklima
I sommerferien vil der blive sat flere arbejder i gang, alle med henblik på forbedring af indeklimaet.
Der vil blive sat ventilation op i nr. 3-4-5 og i bilrummet i børnehuset. Der vil ligeledes blive opsat en vejrstation og følere, som vil kunne regulere udluftningen i øvrige lokaler automatisk via ovenlysvinduer, dog
ikke i pavillonerne. Der er sendt ansøgning om etablering af dette i pavillonen ud mod vejen, men der er
ikke kommet tilbagemelding endnu.
Alt lys i skolen vil blive skiftet til mere miljøvenlig og behagelig belysning i alle lokaler. Børnehuset vil blive
koblet på projektet senere.
Takststigning SFO
Byrådet har vedtaget, at taksten for SFO fuldtidsmodul ændres til kr. 1.625,00 med virkning fra den 1. september 2019.
Et liv som ordblind
Rasmus i 6. klasse, har sammen med Kirsten skrevet en bog. Den er nu blevet udgivet på hjemmesiden; Et
liv som ordblind. Find den via dette link: https://etlivsomordblind.dk/rasmus-spring/
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På Syddjurs’ hjemmeside kan I se en video og læse mere om ordblindhed og hvilke indsatser vi har i kommunen.
Første skoledag efter sommerferien
Mandag d. 12. august er første skoledag for 0.-6. kl. Vi mødes i fællesrummet til morgensamling kl. 08.00.
Børnene er sammen med deres klasselærere indtil frokost. Efter frokostpausen er der normal undervisning
efter skema. Det betyder, at vi har premiere på vores nye studiebåndsordning fra 12-12.30. Husk, at skoledagen i indskolingen fremover slutter og SFO åbner kl. 13:15 om mandagen.
Forældre i 0. klasse er velkomne til at følge børnene i skole og gå med i klassen først på dagen. Vi byder på
kaffe og the i fællesrummet fra kl. 08:45.

Husk nye ringetider i kommende skoleår

Ringetider
08:00-08:45

Morgensamling er flyttet, så vi starter skoledagen med morgensamling i fællesrummet kl. 08:00.

08:45-09:30
09:30-09:50

Studiebåndet er flyttet ned til efter middagspausen.

Frikvarter

09:50-10:35

Indskoling har fri 13:15 mandag, 14:00 tirsdag-torsdag og 12:30 fredag

10:35-11:20

Mellemtrin har fri 14:00 mandag-tirsdagtorsdag-fredag og 15:00 onsdag.

11:20-11:35

Spisepause

11:35-12:00

Frikvarter

12:00-12:30

Forældre og elever kan se skemaerne for
skoleåret 2019-2020 på Forældreintra i løbet af uge 27.

12:30-13:15
13:15-14:00
14:00-14:15
14:15-15:00

Pædagogisk dag fredag den 16. august
Husk, at det pædagogiske personale i Thorsager Skole og Børnehus tager på pædagogisk weekend i Grenå
fredag d. 16. august og at vi derfor opfordrer jer til allerede nu at tænke denne eftermiddag ind i jeres planlægning og – hvis det er muligt – hente jeres børn tidligt denne dag.
Vi ønsker alle børn, forældre og medarbejdere en rigtig dejlig og velfortjent sommerferie. Tak for godt
samarbejde, vi glæder os til at se alle igen efter sommerferien.
Med venlig hilsen
Helle, Claus og Lisbeth
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