Bagsværd, juni 2018

Kære elever og forældre i grundskolen!
Vi skal snart takke af for dette skoleår og ønske alle en god sommer:
• Onsdag den 27. juni kl. 17- ca. 19 translokation for 9. klasse og 0.g
• Torsdag den 28. juni kl. 8.15-12 afslutning for begynderklasse - 8. klasse.
Nyt fra grundskolen
• Vi glæder os til at byde velkommen til vores nye afdelingsleder for indskolingen og
mellemtrinnet Néde Hvass Hedahl (NH) pr. 1. august 2018.
• Personaletur: Fra torsdag den 23. august kl. 12 til og med søndag den 26. august er en
stor del af personalet på studietur til Berlin. Vi kan allerede nu sige, at eleverne fra 7.
klasse til og med 0.g får fri om fredagen. For eleverne fra begynderklasse til og med 6.
klasse vil der blive lavet et særskema. Birken og klubben vil have åbent. Der kommer
nærmere besked ud efter sommerferien.
• Skolens elevtoiletter renoveres i sommerferien. I den forbindelse har 5.A og 5.Bs
innovationshold gjort et stort arbejde med at afdække elevers vaner i forbindelse med
toiletbesøg, indsamle og bearbejde elevønsker til toiletternes indretning samt fremlagt
det for skolens ledelse. Input fra innovationsholdet er indgået i de renovationer, der vil
ske i sommerferien. Stor tak til eleverne.
Høstfest
Lørdag den 8. september har vi høstfest. En skoledag med mødepligt kl. 13-17.
Torsdag den 6. september kl. 19-22 er der høstfest-fest for 7.- 9. klasserne. Som et led i skolens
dannelsespolitik er der mødepligt for elever i 7. og 8. klasserne.
Fredag den 7. september kl. 19-21.30 er der høstfest-fest for 3.- 6. klasserne.
Indgang til festerne er gratis.
Befordring
Vedrørende befordringstilskud for skoleåret 2018-19 vil der fra begyndelsen af skoleåret ligge
relevante informationer på www.bagkost.dk
Vær opmærksom på ansøgnings- og udbetalingsfrister.
Bærbare computere medbringes fra 5. klasse
Vi minder om, at det er besluttet, at elever fra 5. klasse og opefter i forbindelse med udrulningen af
skolens strategi skal medbringe deres egen bærbare computer til undervisningen fra august 2018.

Mødetid 1. skoledag efter sommerferien
Grundskolen møder således:
Mandag den 13. august kl. 09.00

1. - 2. klasse møder i Sekskanten
3. - 9. klasse samt 0.g møder i Tokanten

Alle klasser er i skole kl. 9 – 11 på nær 0.g, som er i skole kl. 9 – 13.05. Herefter har SFO og klub
åbent.
Tirsdag den 14. august kl. 8.30
kl. 10.00

Begynderklasse A møder i Sekskanten
Birken overtager kl. ca. 10.00
Begynderklasse B møder i Sekskanten.
Birken overtager kl. ca. 11.30

Ferieplan 2018-19:
2018:
Efterårsferie (uge 42): mandag den 15.10. - fredag den 19.10.
Juleafslutning: fredag den 21.12.
2019:
Skolen begynder: mandag den 07.01.
Vinterferie (uge 7): mandag den 11.02. - fredag den 15.02.
Påskeferie: mandag den 15.04. - mandag den 22.04.
Store bededag: fredag den 17.05.
Kristi himmelfartsdag: torsdag den 30.05.
Fridag: fredag den 31.05.
Grundlovsdag: onsdag den 05.06.
2. pinsedag: mandag den 10.06.
Afslutning: torsdag den 27.06.

Vi ønsker alle familier en god sommerferie og siger tak for i år!
Birgitte Bønlykke Olsen

Leif Rasmussen

Helle Brinch

