Klostermarksskolen
Aalborg, 16. november 2017

Skolelederbrev, november 2017
Skolefesten nærmer sig.
Fredag er det skolens årlige fest i Aalborg Kongres og Kultur Center. Det glæder vi os alle til, og
navnlig 8. årgang har haft travlt med forberedelserne til en flot teaterforestilling.
Som noget nyt har vi udskiftet diskotekerne i garderobeområdet med nogle boder, hvor elever fra
4. og 5. årgang inviterer på forskellige aktiviteter.
Vær opmærksom på, at vi i år har rykket starttidspunktet frem til kl 18.30, og festen slutter kl 23.

Eliteskole…?
Som det fremgik af debatten i forskellige medier i sidste uge, har dagbladet Politiken lavet en
undersøgelse, som udpeger Klostermarksskolen og Stolpedalsskolen til Aalborg Kommunes to
eliteskoler.
Vi er naturligvis glade for dén betegnelse, selvom den egentlig blot siger noget om forældrenes
uddannelse og indkomst.
Jeg vil gerne understrege, at Klostermarksskolens mål fortsat er at give alle elever en god og alsidig
skolegang med et højt fagligt niveau.
Vi tilstræber at give vores elever det bedst mulig afsæt for deres videre uddannelse og liv, med
udgangspunkt i de værdier, som altid har kendetegnet vores skole, og som vi netop er i gang med
en drøftelse af.
Hvordan vi placerer os i forskellige ”rankings” og statistiske kapløb, er ikke noget vi stræber særskilt
efter, men vi holder øje med, om det går vores elever godt i deres videre liv.

December og advent
Julen nærmer sig, og allerede d. 30/11 holder vi den årlige juleklippeformiddag i klasserne.
Jeg minder også om Julespil i Vor Frelser Kirke, som i år er d. 4. december kl 19.

Indskrivning til næste skoleår.
Vi er i fuld gang med indskrivning af elever til bh.kl., 7.kl. og 10. kl. til næste skoleår.
Der er som altid ventelister, og jeg vil bede jer fortælle til familier med små børn, som gerne vil gå
på Klostermarksskolen, at man skal være i god tid med indskrivning! -og det kan altid betale sig at
ringe til skolen og høre om der er plads.
10.årgang er der stadig ledigt pladser i, så spred rygtet om at vi har et godt tilbud
Som altid:
Husk at kigge forbi skolens facebook-side ”Klostermarksskolen”

Venlig hilsen
Lars Peter
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