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Velkommen (tilbage): Jeg håber, at I alle har nydt sommerferien. Vi bød i går 27 nye elever velkommen i F7, og i dag 
har vi haft indskoling i 1. klasse, hvor seks elever er startet. 

Nyhedsbrev i ferien: Alle klasser har via intra-opslagstavlen fået et klassespecifikt nyhedsbrev i sommerferien. Helt 
nye elever har fået brevet pr. post. 

Personaleændringer I: Som meddelt inden sommerferien er Annette Risager gået på pension. Iris Deckert-Hansen 
er derfor ansat som ny lærer på skolen. Tak til Annette for hendes indsats til gavn og glæde for skolen, og rigtig 
hjertelig velkommen til Iris.  

Personaleændringer II: Køkken- og rengøringsassistent Anja Ewoldt er blevet medlem af skoleforeningens driftsråd. 
Veronika Mosinsky er derfor ansat som vikar for Anja om onsdagen. Også hjertelig velkommen til Veronika. 

Personaleændringer III: Desværre er Torsten Wulff fortsat fraværende. Bjørn Nielsen, der var vikar før 
sommerferien, er foreløbig vikar for Torsten. Hjertelig velkommen igen til Bjørn. 

Intra: Skulle I af den ene eller anden grund have problemer med tilgangen til og brug af intra, bedes I kontakte 
viceskoleinspektør Bjørn Møller. Husk at WhatsApp ikke må bruges til kommunikation i skolesammenhæng. 

Betalingsfrister: Egenandel for elevtransport skal være betalt senest fredag 24/8. Skolepenge skal betales senest 
1/10. Se hjemmesiden eller tidligere nyhedsbreve for yderligere information om elevtransport og skolpenge. 

Klassekasser: Vi opkræver 10,- € for elever i 1.-6. klasse og 20,- € for elever i 7.-10. klasse pr. skoleår. Vi beder om 
betaling senest 1/10. Såfremt der ikke er betalt for sidste skoleår, får I besked herom snarest.  

Kontant betaling: Husk ved kontantbetaling, at I altid skal sikre jer, at I får en kvittering udleveret. 

Betaling ved bankoverførsel: Husk tydelig angivelse af, hvad der betales og for hvem i ”Verwendungszweck”. 

Heldagsskole/HFO: Deadline for tilmelding er fredag 24/8. Hold med Sandy og Clemens starter først fra 3/9. Øvrige 
hold starter fra 27/8. Indianerhytten er allerede åben fra 20/8. 

Forældreaftener: Alle klasser holder forældreaften i løbet af efteråret. I kan på intra holde jer orienteret om datoer 
for de enkelte klasser. 

Efterårsferie: De danske skoler har IKKE samme efterårsferie som de tyske skoler. Vi har efterårsferie 8/10-19/10. 

Helligdage: Husk, at både 3/10 og 31/10 er helligdage, hvor skolen er lukket. Der er almindelig undervisning før og 
efter disse onsdage. 

Læreruddannelsesdag: Mandag 29/10 skal alle lærerne på kursus. Der er derfor ingen undervisning! Der tilbydes 
pasning i vores HFO (Indianerhytten) denne dag fra kl. 7,55. Brug af denne pasningsordning kræver skriftlig 
tilmelding. Mere information følger. 
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Midtvejssamtaler: Mandag 12/11 fra kl. 13,30 til kl. 20,00 tilbyder vi midtvejssamtaler for alle klasser.  

Taskebøger: Bøger, der skal bruges igen, skal bindes ind. Det skal være gjort senest fredag 31/8. 

Morgensang: Tidligere lærer Hans Jakob Jessen kommer stadig og spiller, så vi stadig kan holde en ugentlig morgen-
sang. Vi havde morgensang i dag. Frem til efterårsferien vil morgensang være mandage i slutningen af 2. time. 

Fotografering m.m.: På grund af den nye datasikkerhedslovgivning skal vi forny vores ”fototilladelsesbrev”. En ny 
formular uddeles i alle klasser inden efterårsferien. 

Pausekantine/kiosk: I dette skoleår er der pausekantine i aulaen hos Anja mandag, tirsdag og torsdag. F10 tilbyder 
kiosk onsdag og fredag fra køkkenet ved gymnastiksalen. 

Sygemelding af elever: Når elever er syge, beder vi om, at opdragelsesberettigede kontakter skolen (opringning eller 
intra). Når eleven kommer i skolen igen, beder vi om, at I skriver en kort mail på intra til klasselæreren. Ingen små 
sedler til klasselæreren mere, tak! 

Samarbejdsrådsmøde: Tirsdag 28/8 kl. 17,30 afholdes samarbejdsrådsmøde i mødelokalet, dagsorden kommer på 
intra. Alle er velkomne til at deltage i samarbejdsrådsmøderne. 

Elevrepræsentanter til Samarbejdsrådet: Der skal som altid vælges to elevrepræsentanter blandt eleverne på 7.-
10. klassetrin. Eleverne får information om samarbejdsrådet i morgen onsdag 22/8. Elevrepræsentanterne vælges 
torsdag 23/8. 

Skolekredsindsamling: Det er godt et år siden, at vi fik vores nye udendørslegeredskaber. Vi vil gerne kunne tilbyde 
eleverne endnu mere. Skolekredsen starter derfor en indsamling, og vi beder alle om et bidrag. Betaling skal ske til 
skolens almindelige konto (se nedenfor). I bedes anføre ”Skolekreds” i Verwendungszweck. 

Forældreaften om mediekompetence: Sidste frist i dag for at tilmelde sig forældreaften om brug af medier på Kaj 
Munk-skolen i Kappel 30/8 kl. 19,00. Se intra-opslagstavlen.  

 

Alle ønskes et godt skoleår! 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Søren Christensen 


