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Skolelederbrev, september 2018 
 
Informationsmøde om børnehaveklassen på tirsdag 
d- 18. september kl. 16 arrangerer vi ”Åbent hus i børnehaveklassen” for interesserede forældre.  
(Se – og del - opslag på facbook mv.). Kender I forældre som kunne være interesserede, så informér 
dem om denne mulighed for at kigge forbi. 
Lektiecafé 
På onsdag (kl. 13.30-14.40) åbner lektiecaféen for 1.-4.kl. Der vil være en lærer tilstede som kan 
hjælpe. Vi beder forældre minde børnene om at benytte caféen (f.eks. v. tilmelding via Tabulex). 
Pædagoger og lærerne vil også være opmærksomme på at henvise elever til dette tilbud, og der 
bliver orienteret om det i klasserne. 
Skoleboden åbner med nyt og alsidigt sortiment. Fortrinsvis økologisk og altid sundt, -gode snacks 
og et godt supplement til en god madpakke.  
Ny lærer 
Tina Lauersen er netop ansat som afløser i engelskundervisningen og på biblioteket.  
Vi byder velkommen på skolen til Tina. 
Informationsmøde om Canada 
Igen i år afholder vi informationsmøde om 27.september kl 19-20 om ”Sprogferie i Canada”. Et 
fagligt, godt og ikke-kommercielt tilbud til elever under 17 år, som har lyst til at lære engelsk i 
sommerferien på en spændende måde. Se opslag på elev- og forældreintra. 
Indbinding af bøger 
Vil I hjælpe eleverne med at indbinde de taskebøger, som skal tilbringe op til et helt år i en 
skoletaske. Det er et hårdt liv for en bog, og vi vil gerne passe på vores undervisningsmaterialer. 
Morgentrafikken! 
Det er som altid vigtigt at passe på vores mange ”bløde trafikanter” i morgentrafikken foran skolen. 
Se parkeringsregler på skolens hjemmeside. 
 
Foredrag i januar 
Allerede nu vil jeg orientere om et spændende forældreforedrag, som vi inviterer til her på skolen 
onsdag d. 16. januar 2019 kl 19-21.  
Det er med Sofie Münster, forfatter til bøgerne ”Klog er noget man øver sig på” og ”Kærlighed er 
ikke nok” samt stifter af NOPA (Nordic Parenting). Se: www.nordicparenting.dk 
Der kommer yderligere info om arrangementet, men kryds af i kalenderen allerede nu! 
 
Husk at kigge forbi skolens facebook-side ”Klostermarksskolen” og se nogle glade billeder fra 
dagligdagen på skolen. 

 
Venlig hilsen 
Lars Peter 


