Nyhedsbrev september 21
Kære forældre

Billeder fra sommerfesten og vores nye formand og næstformand for elevrådet!

Tak for forældremøderne:
Tak for deltagelse i de forældremøder, der har været indtil nu – det er dejligt at møde jer
engagerede forældre!

Tak for sommerfesten!
Stor tak skal lyde til støtteforeningen for en super hyggelig sommerfest. Dejlig tradition og
ekstra lækker mad i år. Husk at melde jer ind i støtteforeningen, så vi kan fortsætte med
disse gode arrangementer.

Morgensamlingerne er tilbage:
Vi holder morgensamling for alle elever og personaler tirsdage og fredage kl. 8.15. Forældre
er meget velkomne til at deltage.
Vi har nu ny musik til samlingen i form af spil på klaver og guitar fra lærerne, Frederik R
Leth, Martin Washuus og Charlotte Rasmussen. Det er super fint med denne nye energi til
samlingen.

Gå til noget i den mørke tid???
Det er muligt at gå til musik og kor i musikskolen – se alle de gode tilbud på musikskolens
hjemmeside, www.assensmusikskole.dk. Noget af det foregår også hos os på Tommerup
Skole, nemlig musik for 0.-1. og 2.kl, tilbud om Phil Good Orchestra for 3. og 4.klasse, samt
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endelig violinspil, som lærer, Rasmus Nielsen tilbyder at undervise i på vores skole. Man kan
få undervisningen i skoletiden.
Man kan også opsøge Ungdomsskolens tilbud på www.aus.dk, hvor alle tilbud er beskrevet.
Desuden er der tilbud om klub for 7.-9.kl på Tommerup Skole.
De yngste elever i 0.-2.kl har fået klippekort med hjem – et klippekort fra Assens Kommune,
hvor man kunne afprøve forskellige fritidsaktiviteter gratis.

Fotografering:
Vi har lavet aftale med en ny fotograf, som hedder Lasse. Han tager både klassebilleder og
individuelle billeder. Det er bestyrelsen, der har stået for dette nye tiltag, som vi forventer
os meget af. I denne uge bliver der lavet enkeltbilleder.

Nye skemaer:
Klasserne får nye skemaer, som skal starte pr. 06.09.21. Årsagen er, at vi har nye kolleger,
og i den forbindelse har vi været nødt til at ændre i fagfordelingen. Det er ærgerligt, men
det var nødvendigt, for at give så god undervisning som muligt.

Elevrådet er valgt:
Det nye elevråd er valgt – og vores nye formand og næstformand hedder:
Kamila Grønnehave Mortensen og Mads Wrang Blichfeld Vind. Til lykke til dem – vi glæder
os til samarbejdet med jer!

Nyt vinduesparti på skolen:
Der er opsat nyt vinduens parti ved skoletorvet – vi satser på, at det vil give et bedre
indeklima på skoletorvet fremover.

Åbent- Hus med sang og musik, fredag, 24.09.21:
Lokalsamfundet inviteres til åbent-hus i indskolings/ SFO-huset, fredag, 24.09.21 kl. 14 – 17.
Invitation udsendes gennem Aula. Der vil være korsang med 0.-3.kl og festlige indslag fra
musikskolen. Kom endelig og få en hyggelig eftermiddag!
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Nye personaler:
Pr. 01.10.21 har vi ansat lærer, Martin Bak, som primært skal undervise i matematik og
naturfag i overbygningen. Martin kommer fra en stilling som efterskolelærer på Tommerup
Efterskole. Han bor i Tommerup – måske allerede kendt af nogen?
Lærer, Mikkel Duggen starter også 01.10.21 – han skal undervise i tysk i 8.kl. Mikkel
arbejder desuden på Nordfyns Efterskole.
Velkommen til dem begge – vi glæder os til at lære dem at kende.

Snus på gangene:
Der er fundet snuspapir på gangene i overbygningen – vi nævner det her, så I kan få en snak
derhjemme om, hvor skadeligt snus er. Det ødelægger tænderne. Der er enkelte elever, der
bruger snus.

Haven og ansøgning om midler til en lokal legeplads:
Vi er i gang med at undersøge mulighederne for at få finasiering til en udbygning og
renovering af vores legeplads, så den kan fremstå som en lokal legeplads for hele byen. I
denne plan skal vores skolehave indgå, men vi har her måttet sande en realisme, som går ud
på, at vi ikke kan holde et stort areal med grønsager og blomster, som vi var undervejs med i
foråret. Vi vælger nu at så græs og etablere højbede i takt med overskud og interesse for
det.
Vi satser på, at der vil ske noget på legepladsen i løbet af dette skoleår. Hvor meget, der vil
ske afhænger af, om vi er heldige at få fondsmidler til at hjælpe til med finansiering.

Kalender for september:
Uge 37: 9. a og 9.b på skolerejse til Berlin med Ungdomsskolen
Onsdag, 08.09.21 kl. 19.00: Støtteforeningens generalforsamling
Man, 13.09.21 kl. 15 – 18: Skole-hjemsamtaler i 1.kl
Tirs, 14.09.21 kl. 15 – 18: Skole-hjemsamtaler i 1.kl
Tirsdag, 14.09.21: Forældremøde i 4.kl
Tirsdag, 21.09.21: Forældremøde i 3.kl
Tirsdag, 21.09.21: Forældremøde i 2.kl
Fredag, 24.09.21 kl. 14 – 17:Åbent Hus i indskolings/SFO-huset
Tirsdag, 28.09.21 kl. 16.30 – 18.30: Bestyrelsesmøde

Venlig hilsen Thomas og Kirsten
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