Nyt fra Ledelsen - Bogense Skole
afd. Bogense og Kongslund
1. december 2018

December måned står for døren og traditionen tro vil der være der travlt med en
masse juleaktiviteter på skolen.

Juletraditioner
Sidste år begyndte ledelsen på en ny tradition med julekonkurrence for eleverne. Det
vil vi fortsætte med og temaet i år er "Nissekøbing".
Der bliver sat borde op på begge afdelinger, og alle klasser og elever bidrager til
julelandskabet, så vi sammen ser det vokse gennem december. Den detalje som
springer dommerne i øjnene er vinderen, og klassen vil blive præmieret. Det
vindende indslag afsløres til fællessamling d. 21. december.
Klassernes bidrag vil kunne ses i kantinen i afd. Bogense og ved indgangspartiet på
afd. Kongslund.

Jul på afd. Bogense
30. november.: Juleklippedag + og julehygge
14. dec.: Julecafé i Nøglehullet, Lucia kl. 15:00
21. dec.: Fælles afslutning + julegudstjeneste

Jul på afd. Kongslund
30. nov.: juleklippedag + julehygge og julemanden og hans kone kommer med
juletræet
13. dec. Kl. 8:00 Lucia
21. dec.: Fælles afslutning før afgang til Skovby Kirke

Julegudstjeneste
Afd. Kongslund
Kl. 7.50

Eleverne møder på skolen til morgensang og går derefter i klasserne,
hvor klasselæreren tager sin egen klasse.

Kl. 12.20

Vi går til Skovby Kirke.

Kl. 12.30

Juleafslutningen i kirken starter. To elever fra 6. klasse læser
juleevangeliet, og 4. klasse opfører krybbespil.

Kl. 13.20

Alle elever går med tilbage til skolen.

Hvis eleverne hentes ved kirken, skal lærerne have skriftlig besked på Intra.
Kl. 13.50

Vi går på juleferie.

SFO er åben.
Til de elever der skal med bus, vil der være opsyn indtil bussen afgår.

Afd. Bogense
Kl. 8.10

Eleverne møder i klasserne. Dagen er “klasselærerdag”.

kl. 8.20

Spor A + Regnbuen går til skolegården og følges med deres
venskabsklasse til kirken.

Kl. 8.30

Eleverne sidder klassevis i kirken med de yngste forrest.
Efter gudstjeneste følges de med deres venskabsklasse tilbage til skolen.

Kl. 9.05

Spor B går til skolegården og følges med deres venskabsklasse til
kirken.

Kl. 9.15

Eleverne sidder klassevis i kirken med de yngste forrest.
Efter gudstjeneste følges de med deres venskabsklasse tilbage til skolen.

Kl. 13.15

Fællessamling i hallen
Efter fællessamling går man i klasserne, hvor vi ønsker hinanden en god
jul og en dejlig ferie.

Kl. 14.10

SFO, Skattekisten og klub er åben som den plejer.

Skolebusserne afgår til sædvanlig tid.

Indskrivning
Vi er i fuld gang med at gøre klar til førskolen, i sidste uge mødtes vi med
børnehusene. Frem til 1. marts vil vi mødes flere gange for at sikre en tryg overgang
fra børnehave til førskole.
Indskrivning til børnehaveklassen skal ske via digital indskrivning i fra 21. november
til 31. december. Klik her for at tilmelde til førskole.
Vi har afholdt informationsmøde d. 22. nov. Har du stadig spørgsmål eller er i tvivl om
noget er du velkommen til at kontakte enten afdelingsleder Søren Schlüter tlf.:
29774147 eller skoleleder Pia Brøndsted Jacobsen tlf.: 21369208.

5. februar 2019 inviteres der til forældremøde om førskolens opstart.
Informationsmøde for førskoleforældre:



Afd. Kongslund tirsdag d. 5/2-19
kl. 17.00-18.30 i Sfo’en
Afd. Bogense tirsdag d. 5/2-19
kl. 19.00-20.30 i Nøglehullet

Her vil du møde personale fra Sfo/førskole og skolens ledelse.

Personalenyt
Regnbuen - vakant lærerstilling:
Susanne Buhl har, i samarbejde med ledelsen på Bogense skole, besluttet at
fratræde sin stilling som lærer i Regnbuen. Vi takker for samarbejdet og ønsker
Susanne alt det bedste fremover. På den baggrund har vi opslået en lærerstilling til
Regnbuen til besættelse snarest muligt.

Kort info


Skolebestyrelsesmøde 6/11
afholdes onsdag d. 19/12

blev

aflyst.

Næste

skolebestyrelsesmøde

Husk, at I altid er velkomne til at kontakte os, og at I kan følge små glimt fra skolens
hverdag på vores facebookside https://www.facebook.com/Bogenseskole/.

Med venlig hilsen
Jane, Dan, Søren og Pia

