Info-Billums sommer 2018
Så er skoleåret ved at være slut og lige om lidt er der sommerferie.

Uge 26
Skoleårets sidste uge er planlagt med ture, oprydning og rengøring af klasselokaler, lokaleflytning og ikke mindst sommerarrangementer for elever og forældre.
Tirsdag den 26. juni er der dimission for 9. og 10. klasse.
Onsdag er der sommerfest for 0.-3. klasse.
Torsdag er der sommerfest for 4.-6. klasse.

Sidste skoledag
Fredag den 29. juni er sidste skoledag i dette skoleår. Alle møder kl. 8.15 i klasserne og
efter 10-pausen afslutter vi skoleåret smed en fællessamling i salen. Eleverne har fri senest kl. 11.00.
Årets afsluttende udtalelser og karakterer vil kunne ses digitalt denne fredag.
1.-4. klasse får udtalelsesblade – intra.
5.-8. klasse får standpunktsbøger – karakternet.dk
0. klasse får beklageligvis ingen udtalelser denne omgang grundet sygdom.

Planlægningen af skoleåret
Som jeg skrev til jer den 12. juni vil skolen kommende skoleår have fokus på at videreudvikle skolens arbejde med elevernes læring og trivsel. For at sikre kvaliteten og have tid til
at samarbejde og udvikle, har lærerne næste skoleår 26 lektioners undervisning om ugen,
og vi udvider lærerstaben med en lærer. Ansættelsesprocessen påvirker selvfølgelig planlægningen af kommende skoleår mht. både lærerbesætning og skemalægning. Jeg håber,
at kunne orientere om lærerbesætningen inden den 6. juli, og skemaet vil være klart inden
første skoledag (den 9. august).
Jeg er bevidst om de udfordringer det giver med to langtidssygemeldinger i indskolingen
og vil forsøge, at tage højde for det bedst muligt i planlægningen af skoleårets start.
Vi siger farvel til Henriette og ønsker hende god vind fremover. Og ser frem til at byde nye
lærere velkomne.

Åbningstider SFO og kontor
I sommerferien er skolens SFO åben i uge 27, 28, 31 og 32 kl. 7.00-17.00.
Kontoret er åbent mandag den 2., tirsdag den 3. juli og igen onsdag den 8. august kl. 9.0012.00.

Første skoledag skoleåret 2018/2019
Torsdag den 9. august starter det nye skoleår. Kl. 8.30 til 9.00 inviterer skolen elever og
forældre på morgenmad i SFOen. Klokken 9.00-11.00 er der bogudlevering og undervisning i klasserne.

Selv om I hører fra mig igen snart, vil jeg alligevel sige rigtig god sommer til jer alle!
De bedste hilsner Maja.

