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Hilsen fra ledelsen:
Nu lakker skoleåret for alvor mod enden, men der er stadig
meget vi skal nå, inden vi lukker og slukker.
Juni måned står i afslutningernes tegn. Vores ældste elever skal
til afgangsprøve i henholdsvis dansk og engelsk. Man kan
begynde at mærke spændingen på gangene, og det er lige sådan
det skal være. De har afleveret det de skal til lærerne, og kan nu
fokusere på et andet vigtigt punkt – sidste skoledag!
Forberedelserne er i fuld gang, og vi glæder os til at se hvad der
skal ske, når de indtager den gamle scene i gymnastiksalen til en
sidste salut til deres lærere og Tommerup Skole.
Fagfordelingen nærmer sig sin afslutning, men vi har lige nogle
ansættelser i næste uge, som skal falde på plads, før vi kan melde
bemandingen ud for næste skoleår. Der kommer som sædvanligt
en samlet oversigt ud til jer alle inden ferien.
Fredag d. 24. juni sender vi eleverne på sommerferie. Vi mødes
traditionen tro alle sammen i hallen til fællessang og de sidste
beskeder. Vi håber, at nogle af jer forældre har mulighed for og
lyst til at komme forbi og synge med på ”Ferie, ferie, ferie…”
sangen.
Vi mødes i hallen ca. kl. 11.15 – vel mødt!

Ny bestyrelse på plads
Så er vores nye bestyrelse endelig godkendt, og det er os en
glæde at kunne præsentere medlemmerne for jer her:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Susanne Holm
Sinja Damkjær
Laura Greve Andersen
Karen Folke Olsen
Martin Bang Mikkelsen
Peter Lyck Ingerslev
Allan Greve Kristiansen

På tirsdag afholder bestyrelsen deres konstituerende møde, hvor
der bl.a. skal vælges formand og næstformand – vi glæder os til
samarbejdet.

Fællesarrangement for kommende 0. kl.
Torsdag d. 19. maj vendte et dejligt arrangement tilbage på
programmet. For et par år siden udbyggede vi vores opstart for
de kommende 0. klasser med et stort fællesarrangement for
familierne. Vi mødtes på skoletorvet til fællesspisning og
informationer om den spændende overgang fra børnehave til
skole, der venter både børnene og deres forældre.
Hvor var det fantastisk igen at kunne dække op til buffet efter
flere års coronatørke!
Der blev snakket og hygget ved bordene, og børnene legede på
skolens legeplads, hvor hele SFO’ens bilpark var i aktion. I den
forbindelse skal der lyde en stor tak til Nanna og Agneta, vores
gode vikarer, som var mødt op for at stå for aktiviteterne, mens
forældrene blev informeret om hverdagen i 0. kl.

1. Spadestik til vores nye legeplads
I disse dage venter vi spændt på, at opsætningen af vores nye
lege- og udeområde går i gang. De fleste af jer har sikkert lagt
mærke til materialerne, der ligger i vores forhave, og det kan
efter vores mening kun gå for langsomt med at få det sat op, så
legen, hyggen og bevægelsen kan begynde.
I onsdags var Line Høker, som er formand for Tommerup
Spejderne og mor på skolen, forbi for at foretage det 1.
spadestik.
Vi er glade for vores samarbejde og glæder os til det næste gode
fælles projekt, som vi skal kaste os over, til gavn og glæde for
hele byen og lokalområdet.

Trivselsdagen 2022
Da 9. klassernes sidste skoledag blev flyttet, måtte vi også flytte
vores årlige trivselsdag. Det betød bl.a. at vores ældste elever
kunne deltage for første gang i mange år. Det fylder mig med
stolthed, når jeg ser hvordan de store elever tager sig af de små
på en naturlig, anerkende, tydelig og omsorgsfuld måde.
Elevrådet havde lavet en skøn dag med masser af sjove
aktiviteter, og med rammer som kunne rumme alle – og det blev
en rigtig god dag.
Stor tak til elevrådet og deres kontaktlærer Martin Bak for en
super plan. Og tak til alle voksne og børn der legede med… Vi gør
det hele igen næste år!

Næste nyhedsbrev rammer AULA til august
God sommer til alle.

