
                                        Onsdag d. 27. juni 2018

Kære alle!

Et skoleår går på hæld og som lovet kommer her en sommerhilsen med de sidste informationer.

Mandag aften havde vi ansættelsessamtaler og har nu ansat Charlotte Lund Vinther Pedersen.
Charlotte matchede 100 % den profil vi søgte. Charlotte er 47 år, uddannet lærer og kan varetage 
matematik og alle naturfag (også i 9. klasse). Hun har også mange kompetencer inden for 
værkstedsfag og kan undervise i musik.

Skemaerne kan ikke nå at blive klar inden ferien (dem får I 1. skoledag), men de store linjer er på 
plads:

0. klasse:     Klasselærer Vibeke. Herudover Tina og Jens Ole
1.-2. klasse: Klasselærer og dansk: Stine. Matematik:Vibeke.          (Støtte: Tina)
3.-4. klasse: Klasselærer og dansk: Jane. Matematik: Stine.             (Støtte: Joan)
5.-6. klasse: Klasselærer og matematik: Charlotte. Dansk: Jane       (Støtte: Jens Ole/Joan)
7.-8. klasse: Klasselærer og dansk: Sanne. Matematik: Charlotte     (Støtte: Joan)

De andre fag og fordeling kan I se når I får skemaerne.

Skematider
Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

0.-2. kl. 8.00-12.30 8.00-12.30 8.00-12.30 8.00-12.30 8.00-13.00
3.kl. 8.00-12.30 8.00-14.00 8.00-12.30 8.00-14.00 8.00-13.00
4.-6. kl 8.00-14.00 8.00-14.00 8.00-12.30 8.00-14.00 8.00-13.00
7.-8. kl. 8.00-14.00 8.00-14.00 8.00-14.00 8.00-14.00 8.00-13.00

Busserne kører kl. 12.30 og 14.00                                                           SFO har åbent som I kender.

Første skoledage
Søndag d. 12. august er vi klar igen til 1. skoledag og 10 års jubilæum. 

Kl. 10.00-10.45 : 
Salen
kl. 10.45-11.15: 
Forældremøde i klasserne/børnene har pause
kl. 11.15-12.00:
Børnene har ”time”/forældre har pause ( og må gerne hjælpe med klargøring til mad)
kl. 12.00-13.00:
Spisning (vi håber på at kunne servere noget lidt ud over det sædvanlige)
kl. 13.00-ca. 14.00 : ???????????

Pris for spisning: Børn 25 kr./Voksne 40 kr. - max. 150 kr. pr. familie. Drikkevarer kan købes.

På 1. skoledag får I udleveret en infofolder med aktivitetskalender og alt hvad der eller måtte være 
værd at vide.

Med de bedste ønsker om en dejlig sommer og på glædeligt gensyn til august.
             Branderup Friskole


