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Bavnehøj Skole 14. marts 2018

Kære forældre
Forår og fest
Foråret er på vej og foråret er fyldt med arrangementer på skolen.
Vi har netop holdt cirkusfest på AFUK, hvor alle de skønne ”frugter” og ”dyr” har optrådt med akrobatik,
skateboarding og meget meget mere.
Det er nu 3. år i træk, at vi har afholdt cirkusuge i samarbejde med AFUK. Vi fortsætter det gode
samarbejde, for samarbejdet mellem de unge artister og vores elever er enestående. Vi ser vores elever
bryde egne grænser for det, de troede var muligt, både kropsligt, men også i forhold til at optræde for venner
og familie.
Det er hvert år så rørende at se vores elever optræde.
Torsdag d. 12. april er der premiere på forårskoncerten for 0. til og med 6. klasse
Vi åbner for salg af sandwich og kager kl. 16:00.
Kl 16:30 starter forårskoncerten for indskolingen. En time efter fortsætter vi koncerten med mellemtrinnet.
I får naturligvis nærmere besked, når vi nærmere os.
Forårskoncerten i sin nuværende form vil blive erstattet med nye tiltag kommende skoleår.
Nye børn på Børneborgen
Det er også snart tid til at byde vores kommende børnehaveklassebørn velkommen på Børneborgen.
De starter d. 2. maj. Allerede kommende mandag har vi et arrangement for dem, så børn og forældre kan
lære hinanden at kende.
Børneborgens personale er i denne tid på kursus i læring i bevægelse. De nye kompetencer skal selvfølgelig
også komme vores nye elever til gavn.
OK18
Som I alle ved, så er der varslet hhv. strejke og efterfølgende lockouter i forbindelse med
overenskomstforhandlingerne 2018.
Bavnehøj Skole og Børneborgen er ikke omfattet af strejke, men vi bliver lockoutet sammen med mange
øvrige offentlige ansatte, hvis ikke der findes en løsning i Forligsinstitutionen.
I vil selvfølgelig løbende blive orienteret i tilfælde af dette.
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Skolebestyrelsesvalg
Den 2. maj mellem 17 og 19 inviterer skolebestyrelsen til valgmøde. På mødet vil formanden desuden
fremlægge årsberetningen for skolebestyrelsens arbejde, og der vil være mulighed for at høre mere om
skolebestyrelsesarbejdet og den kommende valghandling.
Der er opstillingsmøde for interesserede kandidater d. 4. juni mellem 16:30 og 17:30
Vi håber at se rigtigt mange forældre, der vil høre mere om skolebestyrelsesarbejdet.
Med billeder fra fastelavn, cirkusugen og et eksempel på læring i bevægelse i hverdagen, vil vi ønske Jer en
rigtig dejlig påskeferie, når vi når dertil kommende uge. Påskeferien starter lørdag d. 24. marts og skolen
starter igen efter ferien tirsdag d. 3. april.
Vi håber, vi kan fortsætte vores gode arbejde på skolen resten af skoleåret uden lockout.
Bedste hilsner
Gülay, Karen og Pia
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