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Kære forældre                           Næsby, januar 2019 

 

Først vil jeg gerne ønske jer alle et godt nytår – med tak for godt samarbejde i året, der er gået! 

Vi havde en god december måned med lidt mere hygge end ellers, bl.a. klippedag, Luciaoptog og 

afslutning med både julebingo for hele skolen og kirke med bl.a. vores dygtige kor og krybbespil.  

   

Renovering 

Renoveringen på førstesalen er blevet lidt forsinket, men forventes snart færdig. SFO2 og H/D håbes 

at stå færdig engang i februar. I SFO2 indretter vi et e-sportrum, som vi glæder os til at tage i brug. Vi 

har fået lovning på mere renovering i 19 og er i gang med at prioritere. Størsteparten vil være i 

indskolingsbygningen og SFO’en. 

Nyt skema 

Det nye skema er nu i brug og ligger som altid på intra. 

Lån af skolen 

En repetition af muligheder for at låne skolen til klassearrangementer. I kan låne: 

- Skolekøkkenet og gangarealet derved 

- Egen klasse  

- Broen 

- Salen 

Hvis I ønsker at låne, så henvend til jer til Heinz (skriv på intra til Karl Heinz) eller vores pedel, Henrik 

(skriv på hnras@odense.dk). I kan hente nøglen samme dag hos Dorthe på kontoret, og den bedes 

afleveret senest dagen efter, så andre kan låne den. Der står ekstra borde og stole klar ved lokale 26 

på nederste gang i den grå bygning, som I er velkomne til at låne – de er beregnet til det samme. 

Vi opfordrer til klassearrangementer – enten på skolen eller andre steder – da det har stor betydning 

for klassens trivsel, så I er mere end velkomne til at låne ovenstående lokaler. 

Reminder om forældrearrangement med Per Schultz Jørgensen 

Husk kryds i kalenderen 4.4., hvor vi håber at se mindst en fra hver familie. 
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Med venlig hilsen 

 

Berith Bonnesen 

Skoleleder 

bereb@odense.dk 

30 33 43 42 
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