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Bavnehøj Skole d. 3. oktober 2017

Kære forældre
Tiden flyver afsted og vi nærmer os snart efterårsferien. Den bliver traditionen tro i bevægelsens tegn med
motionsløb for 0. til og med 6. klasse. Udskolingen afvikler deres motiondag i Game – også med en masse
spændende aktiviteter. Fredag d. 13. oktober går skolen på efterårsferie kl. 14.00. HUSK praktisk
udendørstøj til jeres børn denne dag, for vi skal være udenfor det meste af dagen.
Husk også at give jeres børn regntøj med i hverdagen. I går var en våd omgang i frikvartererne, og vi vil så
nødigt have, at jeres børn blive syge og forkølede.
Morgenbilister på Natalie Zahlesvej
Der er indkørselsforbud fra kl. 7:30 til 8:30 foran skolens hovedindgangen på Natalie Zahlesvej. Desværre er
der flere forældre, der trodser dette forbud, enten ved at køre ind på Natalie Zahlesvej i dette tidsrum eller
ved at holde foran indkørslen til Natalie Zahlesvej. Jeg er ofte ude for at sige Godmorgen omkring kl. 8 og
også for at passe på, at der ikke sker vores elever noget i den hektiske morgentrafik. Jeg vil bede jer
forældre om at respektere reglerne. Det er farligt for vores gående og cyklende elever, (og for de voksne for
den sags skyld) at bilisterne ikke tager forbuddene alvorligt.
Elite-smiley til vores EAT-bod
Vi glæder os over, at også Fødevarestyrelsen kan se, at vi har tjek på hygiejnen.
Indskrivning af kommende skolebørn og skolepraktik
Mandag d.6. november har vi det store årlige informationsmøde for de kommende børnehaveklasseelever,
der skal starte i skole til august 2018. Vi håber, at forældre på skolen vil reklamere for denne aften til naboer
og venner i vores skoledistrikt. Det er vigtigt, at forældrene kommer og danner sig et indtryk af deres
distriktsskole – også selvom de kunne have andre skoleønsker for deres barn. Forældre udenfor
skoledistriktet er naturligvis også meget velkomne Vi starter med rundvisning fra kl. 16.30. Der er fælles
info-møde kl. 17:30 i idrætssalen. Der vil være lidt at spise at drikke fra 16:30 til kl. 19:00 og ikke mindst
mulighed for at tale med personale, ledelse og forældre. De kommende børn er mere end velkomne – der er
aktiviteter for dem også.
I denne uge har vi inviteret 125 kommende skolebørn fra de børnehaver, vi samarbejder tæt med til
skolepraktik.
Børnene er i skole fra 12 – 15 og efterfølgende kommer deres forældre og henter dem. Forældrene vil få
mulighed for at spørge ind til, hvordan deres barn har haft det i skolepraktikken samt stille spørgsmål vedr.
skoleparathed, skolevalg m.v. Billedet i midten er taget i går eftermiddag kort efter Anitas dialogiske
oplæsning for de søde små og lidt trætte ”skolelever”.
NATALIE ZAHLESVEJ 9 – 2450 KØBENHAVN SV – TELEFON 3366 5100 – E-MAIL MAIL@BAV.KK.DK

BAVNEHØJ
K

Ø

B

SKOLE
E N

H A V

N

S

K O

M M

U

N E

Kontaktforældremøde i torsdags
Torsdag aften afholdt skolebestyrelsen møde for nye og erfarne kontaktforældre. Vi fik drøftet
kontaktforældrenes rolle samt kanaler for dialogen med hhv. medarbejderne, ledelsen og skolebestyrelsen.
Der kom mange gode forslag fra kontaktforældrene, som vi i skolebestyrelsen vil tage med i en nyredigeret
folder for kontaktforældrenes arbejde.
Tak for et godt møde. Dejligt med så mange engagerede forældre på skolen.
Byggesagen
Vi har afholdt det første byggemøde i forbindelse med skolens helhedsrenovering. På mødet kom
arkitekterne med gode idéer til ny indretning. Landskabsarkitekten havde ligeledes udarbejdet oversigt over
vores udendørsarealer, som både lærere og elever kan komme med ønsker til i forhold til bedre indretning –
også i relation til vores profil. Elevrådet står for at inddrage øvrige elever på skolen i processen.
Det gode frikvarter
Pædagogerne på Børneborgen afholder hver tirsdag og torsdag ”det gode frikvarter”. De forskellige tilbud på
de forskellige hold er planlagt, så de styrker børnenes venskaber og samarbejde. Legepatruljen er også
snart klar til at lave frikvartersaktiviteter i Lillegård for 0. og 1. klasserne.
Tidligere elevers fest
Vi slutter af med fortælle om tidligere elevers fest, der holdes hvert år den sidste lørdag i september.
Der var mellem 200 – 300 fremmødte tidligere elever og flere tidligere lærere. Mange af de fremmødte
havde gået på Bavnehøj i perioden mellem 1950 – 1970. (se det første billede)
Vi ønsker jer en dejlig ferie, når vi kommer dertil. Vi møder igen efter ferien d. 23. oktober kl. 8.00.
Børneborgen holder ikke efterårsferie, men giv gerne besked til personalet, om jeres barn kommer denne
uge
Bedste hilsner
Gülay, Karen og Pia
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