Forældreinformation december 2017

17. december 2017

Kære forældre og elever på Holbergskolen,
Tiden går hurtigt, og nu er vi godt på vej mod juleaften, og vi trænger alle til at blive ladet op af den gode
juleenergi, der er i at være sammen med dem, vi hver især har kære. Vi har lige afsluttet jule-klippe-klistre
dagen, Luciaoptog og koncerten, og spurter mod juleferien.
Skoledage inden jul
Traditionen tro skal vi i fase I & II til julegudstjeneste i Tersløse Kirke. I år falder julegudstjenesten tirsdag d.
19.december. Forældre skal være meget velkomne til at komme og hjælpe med at få børnene godt i kirke –
Skriv til jeres lærere, hvis I ønsker at deltage. 0. & 2. klasse skal i kirke 09.45 – 10.45, 1. & 3. klasse skal i
kirke 10.45 – 11.45, og 4.-, 5.- og 6. klasse skal i kirke 8.45 – 9.45. Eleverne vil efterfølgende være i skole til
normal tid.
Den sidste dag før juleferien, onsdag d. 20/12 vil alle
have fri kl. 13.15.
Luciaoptog
I onsdag var der som bekendt Luciaoptog på skolen, og
på tirsdag synger de igen Kom og hør de smukke
stemmer i koret!

Se eller gense på Facebook, hvor vi nu er 529 medlemmer
https://www.facebook.com/groups/HolbergskolenDianalund/
Nødpasning mellem jul og nytår
På Tabulex er der opslag om nødpasning, som i år foregår i Sandlyng i Stenlille. Dagene op til juleferien og
efter nytår er SFO’en åben.
Første skoledag efter juleferien
Første skoledag efter juleferien er onsdag d. 3. januar.
Informations- og indskrivningsmøde for kommende 0. klasser
Torsdag d. 18. januar er der informationsmøde for kommende 0. klasses elever
i tidsrummet 18.30-19.30 i personalekantinen.
Onsdag d. 24. januar og torsdag d. 25. januar vil der være åbent hus i
tidsrummet kl. 15.30 – 17.30, hvor forældre og kommende skolebørn kan
komme og se skolen og SFO.
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Vi kan allerede nu se, at der det kommende skoleår 2018/19 vil være to børnehaveklasser, ligesom
børnetallet indikerer, at vi i skoleåret 2019/20 ligeledes vil få to børnehaveklasser. Herefter begynder
prognoserne at blive meget usikre, da vi som bekendt får nybyggeri her i Dianalund
Selve indskrivningen foregår elektronisk med NemID på kommunens hjemmeside/borger.dk, hvis nogen har
behov for hjælp, stiller vi os gerne til rådighed.
Juniorklubben og SFO
Juniorklubben har indviet sine nye lokaler i villaen. Der er en fantastisk stemning og børnene, nyder de nye
omgivelser. De laver en masse spændenden arrangementer og aktiviteter, som bl.a. kan følges på
juniorklubbens facebookside. Juniorklubben har bl.a. været på juleshopping, haft overnatning, skal have
LAN party, og senere på året sker der igen en masse forskellige aktiviteter/arrangementer.
Der vil blive etableret et nyt kolbøtte legestativ på legepladsen udenfor blok A. På SFO’en har vi sagt god
dag til vores nye studerende Rukiye, som skal være her frem til juni.
Torsdag d. 14. december var der klippe klistre dag i juniorklubben og SFO’en. En super hyggelig dag med
god opbakning. Der har både i SFO og juniorklubben været travlt med hemmelighedskræmmeri med
julegaver og hygge. Så vi håber ikke I har kigget alt for nøje, når I har hentet børn.

Med ønsker og en glædelig jul og et godt nytår
Skoleledelsen på Holbergskolen
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