Kære alle
Aaahhhh hvor skønt…….(-:
Lige nu varmer forårssolen og igennem det åbne vindue kan jeg høre fuglene pippe og synge
muntert.
Da jeg rundede legepladsen for lidt siden var der vintergækker som kiggede frem og der var
fyldt med legende, grinende snakkende børn i alle aldre. De yngre leger i sandkassen, gynger,
graver, klatrer og spiller basket og fodbold – og de ældre har vovet sig ud af overbygningen og
sidder og snakker og ”hænger ud” på bænkene i solen.
Foråret er kommet på både kalenderen, i omgivelserne og i maven. Jeg har den der boblende
piblende fornemmelse af forventning og optimisme der kommer af det spirende forår og som
gør det svært at bibeholde det dårlige humør. I dag er det dejligt at være skoleleder på Den
lille Skole….(-:
Påsken står for døren og I skal have et kort nyhedsbrev fra mig.
Multikælder - eller ”Det røde rum” - i overbygningen
Kapaciteten i vores sal har været under pres længe og derfor besluttede vi at gøre noget ved
kælderen i overbygningen.
Som jeg også fortalte i nyhedsbrevet i februar, så har vi været i gang med at renovere
kælderen i et par måneder – og efter de nærmest rituelle og forudsigelige forsinkelser er vi nu
færdige.
Vi har fået det lækreste rum med rød linoleum på gulvet, fleksibelt lys, tribuner og scene(r).
Med det nye rum har vi med et slag fået øget vores kapacitet for teater, rytmik, drama, idræt,
fremlæggelser og undervisningsformer, som betinger fysisk aktivitet, ganske betragteligt.
Rummet er først blevet færdig her på den sidste dag inden påskeferien, så vi har ikke for alvor
taget det i brug endnu. Men fra den første dag efter påske er det tilgængeligt for alle klasser,
som har lyst til at bruge det i undervisningen. Jeg glæder mig meget til at se hvordan eleverne
tager imod rummet, og jeg er sikker på, at de vil synes det er ret fedt!
Generalforsamling
Alle har forhåbentligt nu fået en invitation til årets generalforsamling.
Som man kan læse af invitationen, har bestyrelsen i år besluttet at tage et helt nyt initiativ ved
at invitere en ekstern oplægsholder, i skikkelse af Per Schultz Jørgensen, til at komme.
Per Schultz Jørgensen er en af pædagogikkens og børnedebattens ”grand old men” i Danmark.
Han har udgivet en række bøger, været formand for Børnerådet og har markeret sig med
klare holdninger omkring opdragelse, dannelse og pædagogik.
Han er et menneske som tør ”mene” noget – og som dermed giver os andre noget at mene
noget om…..
Jeg håber, at rigtig mange af jer vil møde op og få ”noget at mene noget om”. Samtidig får I
lejlighed til at høre vores tilsynsførende fortælle om årets tilsynsrapport, høre undertegnede
fortælle om året der er gået – og om hvad planerne er, for det år som kommer.
For de som har behov for det, vil der være mulighed for at ”trykprøve” skolens økonomi
sammen med vores revisor, og man vil også kunne høre om bestyrelsens arbejde – og få stor
indflydelse på hvordan bestyrelsen skal sammensættes i det kommende år.
Der er med andre ord rigtig mange gode grunde til at komme til generalforsamlingen i år. Der
er ”lagt i kakkelovnen” til en spændende aften!
Generalforsamlingen finder sted d.14 april kl.19.00 i salen.

Parkeringsforholdene
Som I ved fra de, efterhånden mange, forskellige beskeder jeg har sendt ud på både intra`s
forside og direkte i mailboksen til samtlige forældre på skolen, så har vi store udfordringer
med trafikken ved skolen om morgenen.
Situationen er desværre sådan, at naboerne føler sig meget generet, og at skolens børn på vej
til skole risikerer at komme til skade.
Efter min direkte mailbesked i februar oplevede vi en glædelig – men desværre meget
kortvarig – bedring af situationen.
”Kys og kør” zonen blev respekteret og der blev slet ikke parkeret i nogen side af Niels Lyhnes
Allè imellem Gammelmosevej og indkørslen til skolens parkeringsplads.
Desværre varede det kun et par dage inden de første forældre tilsyneladende havde glemt
reglerne, og vi nærmer os nu igen en situation som ingen af os, der ønsker en sikker skolevej
for børnene, kan leve med.
Vi kan desværre ikke etablere flere parkeringsfaciliteter, så i stedet vil jeg endnu engang
venligt – men bestemt – bede jer om at overholde følgende retningslinjer i tidsrummet
kl.08.00-kl.08.30:
•
•
•

Respekter ”kys og kør” zonen.
Parker ikke i nogen side af vejen imellem Gammelmosevej og indkørslen til skolens
parkeringsplads.
Tag hensyn til hinanden og vær ekstra forsigtige.

Vi vil godt hjælpe en bedring af trafiksituationen om morgenen endnu bedre på vej, og skolen
har derfor besluttet at lave en egentlig kampagneuge i ugen efter påskeferien.
I den uge har jeg allieret mig med 5.klasse, som iført gule veste, godt humør og venlig (men
bestemt) vejledning vil hjælpe forældre, som har glemt eller overset retningslinjerne, med at
gøre det rigtige.
Tag godt imod de søde børn fra 5.klasse – de er der for at hjælpe.
De bedste forårshilsner
Simon

