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Klippedag
Tusind tak til alle jer der var med til at gøre klippedagen til en hyggelig dag. Det er dejligt, at der er så mange forældre og bedsteforældre, der har tid og lyst til at være med, det nyder både børn og medarbejdere.
Julemåneden i Thorsager Skole og Børnehus
December har mange traditioner. Vi synger morgensang om morgenen og elevrådet har lavet en digital
julekalender, hvor der skal åbnes en låge hver dag.
Den 13. december er der Luciaoptog i fællesrummet med ældste gruppe og 3. klasse. Forældre og andre
interesserede er meget velkomne. Husk, at vi ikke tager billeder under selve optoget. Til gengæld stiller
børnene gerne op til fotografering bagefter.
Børnehuset er til julegudstjeneste den 17. december.
I skolen starter sidste skoledag d. 20. december også med, at vi alle følges over i kirken. Bagefter er der
julehygge i klasserne. Efter frikvarteret samles vi i fællesrummet, hvor klasserne optræder for hinanden, og
vi slutter af med vores helt egen udgave af ”the Støvledance”. Skoledagen slutter kl. 12 og SFO og klub har
åbent herefter.
Første skoledag i det nye år er fredag d. 3. januar.
Praktikanter
Jorge Muñoz Navarro stopper 30. november som praktikant i SFO.
Vi er så heldige at få nye praktikanter igen. I børnehaven starter Simon 1. december. Mandag den 9. december og 6 skoleuger frem får vi 4 nye 1. års praktikanter: Michelle, Emmanuel, Nicolai, Alexander. De
følger 4. klasse men er også med i undervisningen i 5. og 6. klasse.
Personale
I slutningen af december stopper:
Pædagogmedhjælper Kamilla Bruus, da hun skal på højskole.
Sara Warming i vuggestuen.
Aula
Vi repeterer lige de spørgsmål, vi oftest støder på i forbindelse med implementeringen af Aula:
Hvad skal jeg bruge klassens postkasse til og hvem læser den?
Hver klasse i skolen har en postkasse. Postkassen bruges kun til besked om elevers sygdom og ekstraordinær ferie eller andet fravær (tandlæge o.l.) Den læses af alle medarbejdere i teamet/gruppen.
Vælg beskeder i Aula og søg på ”Thorsager” i søgefeltet. Vælg den årgang, dit barn er født (året efter, hvis
dit barn har fået udsat skolestart).
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Hvad er følsomt indhold i beskeder?
Al anden skriftlig kommunikation mellem institution og hjem skal ske via beskeder. Når du opretter en besked, skal du markere, hvis den indeholder personfølsomme oplysninger, dvs. oplysninger, som du ikke
ønsker delt med andre. Det kan f.eks. være oplysninger om trivsel, familiære forhold o.l. Når en besked er
markeret som personfølsom, skal modtageren logge på med Nemid.
Hvor kan jeg se mit barns lektier?
I overbliksbilledet finder du elevernes lektier under ”Opgaver” i højre side. Her vil besked om ting, der skal
medbringes til undervisningen også blive noteret. Kan du ikke umiddelbart se ”Opgaver”, scroller du ned på
siden.
Hvor kan jeg se eventuelle ugeplaner?
De tidligere ugeplaner er omdøbt til ”Ugenoter”. De ligger ligeledes i højre side på overbliksbilledet. Kan du
ikke umiddelbart se ”Ugenoter”, scroller du ned på siden.
Det er ikke alle klasser, der bruger ugenoter.
Tabulex i Aula
Tabulex ligger som et link i højre side i Aula. Når du benytter linket, forlader du Aula. Du skal logge ind i
Tabulex med Nemid eller den bruger, du selv har oprettet. Når du er færdig i Tabulex, kan du vende tilbage
til Aula. I vuggestue og børnehave skal Tabulex bruges til at give besked om fridage/ferie, sygdom og afhentningstidspunkt. I SFO skal Tabulex bruges til at notere aftaler om, hvornår/hvordan barnet forlader SFO
og give besked om ferie.
Det sker i december:
Torsdag den 5. december 09:50-11:20: Venskabsdag mellem gruppen, 1. og 5. klasse.
Tirsdag den 10. december: 6a til basketstævne i Feldballe
Torsdag den 12. december: 3a til håndboldstævne i Rønde
Fredag den 13. november kl. 8: Luciaoptog i fællesrummet
Tirsdag den 17. december kl. 10: Børnehuset til julegudstjeneste
Onsdag den 18. december: Mellemgruppen i Syddjurs Egnsteater og se ”Faster Lizzys Jul”
Fredag den 20. december kl. 8-12: Skolebørnene til julegudstjeneste i kirken efterfulgt af hygge på skolen.
Med venlig hilsen
Helle, Claus og Lisbeth
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