Nyhedsbrev
maj 2022
Vigtige datoer på TS:
2-4/5
5-6/5
9-12/5
19/5
20/5
23/5
24/5

- 9. kl. skr. afg.
prøver
- 8. kl. projektfremlæggelser
- Starwars temauge i
SFO’en
- Fællesspisning for
kommende 0. kl.
- Trivselsdag for hele
skolen.
- Ny legeplads –
første spadestik.
- Bestyrelsesmøde

Hilsen fra ledelsen:
Kære forældre
Vi er i fuld gang med at planlægge det kommende skoleår på
Tommerup Skole. Tanker og gode ideer vendes med personalet
for at få lagt den bedst mulige plan for vores skønne elever.
Vi får igen i år en flot tilgang af elever til vores kommende 7.
klasser, og lærerne er i gang med at danne to nye gode klasser
til vores overbygning.
Også vores kommende 0. årgang har vist sig at blive stor efter
ferien. Faktisk så stor at jeg med glæde kan meddele jer, at vi
efter sommerferien kan byde to nye 0. klasser og deres forældre
velkommen.
De skriftlige prøver er vel overstået, og nu kan vores ældste
elever se frem mod sidste skoledag d. 3. juni og de
efterfølgende mundtlige prøver.
Mandag startede vores nye viceskoleleder Majbritt Bastian
Hansen - Velkommen til Tommerup Skole 
I denne måned begynder vi endelig på opsætningen af vores nye
legeplads. Det bliver spændende at følge processen fra start til
slut. Vi håber og regner med, at den står klar inden vi går på
sommerferie.

MOT i 6. klasse
Vi har de seneste år arbejdet med MOT i vores
overbygningsklasser. MOT er et trivselsværktøj, hvor elever
træner deres mentale styrke, og deres evne til at inkludere
andre mennesker. Det seneste år har 6. klasse også haft besøg
af vores MOT-ambassadører. MOT ambassadørerne er elever
fra 8. klasse, som har fået et helt særligt tilbud og en rigtig fin
uddannelse, hvor de bliver klædt på til at gå ud i 6. klasse for at
præsentere MOT tænkningen, og det eleverne kan glæde sig
til, når de starter i 7. klasse efter sommerferien.

Ny skolebestyrelse
Sidst i april måned havde vi inviteret til opstillings- og valgmøde
til vores kommende skolebestyrelse. Det var en fin aften, og vi fik
lavet en opstillingsliste. Denne liste skal nu ligge på kontoret i 14
dage, hvorefter de opstillede forældre er endeligt valgt, og klar til
at tage over fra den nuværende bestyrelse fra 1. august.
Jeg skriver ud på AULA når valget er endeligt på plads.

Tak for en fantastisk forestilling og Galla
For godt en måned siden vendte vores skolefest tilbage efter
en lang coronapause, og det gjorde vores skolekomedie
heldigvis også. Kæmpe stor tak til hele 6. klasse og deres
lærere, som imponerede os alle med flot skuespil og masser af
skønne grin.
Gallafesten er også tilbage på programmet. Lærerteamet
havde lavet dejlig mad og serverede for vores 8. og 9. klasser i
hallen. Det var fantastisk, at have de ældste samlet til fest, god
mad og dans. Stor tak til lærerne og stor tak til eleverne, som
gik til den på dansegulvet – fællesskabet blomstrer på
Tommerup Skole.

Oplæg fra sundhedskonsulenterne, tandplejen og SSP
I sidste uge havde vi besøg af vores dygtige kolleger fra
sundhed, tandplejen og SSP. Temaet var unges sundhed, og det
stigende problem omkring brugen af snus, som lige nu fylder i
hele landet. Til oplægget havde vi inviteret 6. og 7. klasses
forældre, i håb om at kunne bremse udviklingen hos vores egne
unge. Jeg tænker, at det er en form, vi gerne vil fortsætte i
samarbejde med de ovennævnte kolleger. Tak til alle jer
forældre, der valgte at bruge en time på at blive lidt klogere på
denne lidt kedelige udvikling. En udvikling vi bedst kan stoppe
gennem opmærksomhed, viden og samtale med de unge
mennesker, både her i skolen og hjemme.

Næste nyhedsbrev rammer AULA til juni

