Nyhedsbrev
april 2022
Vigtige datoer på TS:
d. 31.3.
d. 4.
d. 5.-8.
d. 7.
d. 9.-18.
d. 19.
d. 21.
d. 26.
d. 28.
d. 1.5.

-Skolefest for 0.-6. kl.
- Fagdag
- Terminsprøver 8.a
-Gallafest (8. og 9. kl)
-Påskeferie
-Bestyrelsesmøde
-Besøgsdag for
kommende 7. kl.
-Bestyrelsesvalg
-Musikskolekoncert
- Ny viceskoleleder
starter

Hilsen fra ledelsen:
Kære forældre og elever på Tommerup Skole
Det er med stor fornøjelse og ydmyghed, at jeg sidder og skriver
dette nyhedsbrev til jer allesammen. Det er noget af en arv at skulle
løfte ledelsen af Tommerup Skole efter Kirsten Møller, men jeg er
klar på opgaven, og jeg vil gerne sige tak for alle de søde og
anerkendende kommentarer, som jeg har fået fra jer i forbindelse
med min ansættelse.
Jeg kigger nu tilbage på min første måned som skoleleder på TS og
glædes over den hverdag, vi lykkes med at skabe for vores elever.
Der har i den seneste periode været vildt gang i gymnastiksalen,
hvor vores dejlige 6. kl. under kyndig vejledning af Dorte, Rasmus og
Tine er i fuld gang med årets skolekomedie. Det er fantastisk, at vi
igen i år kan åbne dørene til skolen og byde jer indenfor til teater og
skolefest for vores 0. – 6. klasser. Vel mødt senere i dag til en
ordentlig fest!
I næste uge er det vores 8. og 9. klassers tur til at feste, når den
traditionsrige Gallafest er tilbage på programmet – jeg tør godt love,
at det bliver en fed aften.
Med dette vil jeg ønske alle en god påske og et forhåbentligt lunt
forår.

Modtagetilbud til ukrainske børn
Fra næste uge vil Tommerup Skole være den ene af fire skoler i
Assens Kommunen, som vil have et modtagetilbud til de ukrainske
familier, som har fået opholdstilladelse i Danmark.
Det vil foregå på den måde, at vi opretter to hold på skolen, som vil
kunne varetage undervisningen af børn fra 0.-7. kl.
Vi planlægger, at skulle ansætte ekstra personale til at løse opgaven,
så det vil ikke umiddelbart have betydning for jeres børns
undervisning.
Det er dejligt, at vi får muligheden for at hjælpe disse børn, som for
de flestes vedkommende er blevet hevet ud af deres trygge hverdag
og er kommet til et land, hvor de hverken kender sproget eller
kulturen.
Vores opgave er at give dem en tryg hverdag og et godt børneliv
med leg og læring, og det er en opgave, vi med glæde tager på os.

Udlevering af piller til elever

Kommende 0. kl. på besøg 1

Vi har af og til elever, som kommer forbi kontoret og beder om en
hovedpinepille. De har som regel også været i kontakt med deres
forældre inden.
Vi vil egentlig gerne være behjælpelige, men vores regler som skole er
ret klare på dette punkt – vi må ikke udlevere piller til elever af nogen
art. Den eneste undtagelse er for elever, som eksempelvis har en
kronisk lidelse eller har et sygdomsforløb, som kræver særlig
opmærksomhed.
Er jeres børn syge og har brug for en hovedpinepille, må det derfor
være jer som forældre, som kommer og giver dem det. De ældste
elever kan også bede om tilladelse til selv at hente en pille hjemme
efter aftale med jer.

Ny viceskoleleder
Det er mig en glæde at kunne informere jer om, at vi efter en rigtig
god og grundig ansættelsesproces har fået ansat vores nye
viceskoleleder.
Valget er faldet på Majbritt Bastian Hansen. Majbritt er 42 år og
kommer fra en stilling som lærer på Kroggårdsskolen i Odense.
Majbritt har været lærer siden 2004 og har de seneste år snuset til
ledelsesopgaven igennem forskellige opgaver, såsom skemalægning,
koordineringsopgaver og trivselsundersøgelser m.m.
Vi glæder os rigtig meget til at tage imod Majbritt mandag d. 2. maj.

STEAM i Assens for 8. og 9. klasserne
Tirsdag og onsdag i denne uge har vores 8. og 9. klasser været
på havnen i Assens for at deltage i et spændende
undervisningsforløb kaldet STEAM. Det er et tilbud, som er
kommet i stand gennem et samarbejde mellem SDU og
ungdomsskolen. Vores elever er blevet undervist af
naturfagsfolk fra SDU, og det lyder som et både spændende og
fagligt udfordrende program, som vores unge mennesker har
været igennem.

Næste nyhedsbrev rammer AULA til maj

