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Bavnehøj Skole d. 5. april 2017

Kære forældre
Så er foråret kommet og vi har sagt goddag til kommende børn i børnehaveklasserne med et dejligt
arrangement i skolens idrætssal. Rigtigt mange børn, søskende og forældre mødte op til leg, rundvisning,
kiks og saftevand. Vi glæder os til at se alle vores nye dejlige børn, når de starter på Børneborgen d. 2. maj
Bavnehøj på førstepladsen
I har sikkert allerede set det, men i år er vi på førstepladsen i kommunen i forhold til at karaktererne på
afgangsprøveniveau målt i forhold til socioøkonomiske kriterier. Fra at have været langt nede på CEPOS
liste, er vi i år på 31. pladsen i hele landet og altså på førstepladsen over kommuneskoler i København.
Vi synes, vi har arbejdet meget hårdt for at nå dertil, men når man har dygtige og ambitiøse lærere og
pædagoger, så stiger de faglige resultater. Vi har set den faglige fremgang på de seneste års
afgangsprøveresultater og løbende på øvrige årgange, målt på de nationale tests og andre evalueringer.
Afgørende for gode resultater er også det gode forældresamarbejde. Det er så vigtigt, at I som forældre
bakker op om skolearbejdet og klassernes trivsel, så vi sammen giver vores børn og unge de bedste
betingelser for læring. Når faglighed, samarbejde og trivsel går hånd i hånd, så vokser træerne næsten ind i
himlen.
Vi skal blive ved med at styrke trivslen
Derfor inviterer vi også alle interesserede forældre til foredrag om netop trivsel og samarbejde d. 20. april.
Marianne,vores skolebestyrelsesformand, har netop sendt invitation ud til jer alle. Vi håber rigtigt mange vil
nyde aftenen med Heidi Spring.
Nye skolebestyrelsesmedlemmer
Vi byder vores nye skolebestyrelsesmedlemmer velkomne. Ved sidste skolebestyrelsesmøde var hele 10
forældrerepræsentanter fremmødt. Det er dejligt, at vi har så mange aktive forældre, der knokler for skolen.
Vi takker for den store interesse og for det arbejde, som de nye medlemmer allerede er påbegyndt i
bestyrelsen. De nye skolebestyrelsesmedlemmer er oprettet i skolebestyrelsesgruppen på Intra.
Forårskoncert
I morgen torsdag holder vi traditionen tro forårskoncert i drengenes idrætssal.Børnehaveklasserne til og med
2. klasserne optræder fra kl. 17 – ca. 17:45. Fra kl. 18 og frem vil 3. klasserne til og med 6. klasserne
optræde.
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Der er salg af kage, sandwich, sodavand m.v. fra kl. 16.30 ved Børneborgens køkken samt i pausen.
Børneborgens køkken er i dagens anledning omdannet til café. Det er skolens 8. klasser, der sørger for
traktementet, og overskuddet går til deres studietur i efteråret. Husk småpenge til køb i caféen.
De optrædende kunstnere glæder sig til en stuvende fuld sal. Tag let tøj på, for der plejer at være
forfærdeligt varmt i salen.
Glemmetøj
Glemt tøj vil fra i morgen blive lagt på borde foran kontoret. Tøjen bliver fjernet igen fredag efter påske og
det ikke afhentede vil herefter afleveret til værdigt trængende.
Cirkus –AFUK
Den sidste måned har været fuld af oplevelser for indskolingen. Igen i år afsluttede vi 4 dages cirkustræning
med et brag af en forestilling på AFUK. De unge artister og køkkenfolk nød at lære fra sig, og vores unger
var henrykte for alt det, de lærte af akrobatik, gøgl, linedans og æggepustning.
Vi har set mange af vores børn prøve egne grænser af og give den fuld skrue på line, i ringene samt i
køkkenregionerne.
Det er en fornøjelse med AFUK-samarbejdet, et samarbejde vi gerne vil fortsætte mange år endnu.
Påskeferien
Når undervisningen slutter på fredag, går vi alle på en dejlig påskeferie. Vi ønsker jer en dejlig ferie sammen
med jeres familier, og glæder os til at se alle børn og unge igen tirsdag d. 18. april kl. 8.00

Med bedste hilsner
Gülay, Karen og Pia
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