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Bavnehøj Skole d. 9. oktober 2018

Kære forældre
Efterårsferien står for døren. Traditionen tro skal eleverne på motionsløb på fredag, så husk at give jeres
børn gode løbesko og konditøj med.
Vi ses efter ferien mandag d. 22. oktober til vanlig mødetid kl. 8:00
Trafiksituationen på Tranehavevej og Natalie Zahlesvej
Det er nogle gange med hjertet i halsen, at jeg om morgenen må sørge for, at biler ikke kører gennem
Natalie Zahles Vej eller sætter børn af på vejen samt cykelstien.
Jeg er i kontakt med Sikre Skoleveje, der har lovet hurtigst muligt at sørge for tydeligere skiltning vedr.
indkørselsforbuddet på Natalie Zahles Vej mellem 7:30 og 8:30. Vi har ligeledes ønsket mulighed for at
etablere 3 kiss&ride pladser på Tranehavevej.
I det hele taget er skolevejen langt fra optimal fra særligt Netto-butikken til skolen, hvorfor
skolebestyrelsen i samarbejde med lokaludvalget tager særskilt kontakt til politikerne.
Jeg vil bede Jer bilkørende forældre om at passe godt på vores fælles børn ved at respektere
færdselsreglerne samt forbudstavler. Skal I aflevere jeres børn i klassen, så kom venligst i god tid, så der
er mulighed for at finde en egnet parkeringsplads i nærheden af skolen.
Skolepraktik og skoleindskrivning
I dag afslutter vi 7 dages skolepraktik for de kommende skolestartere. Børnehavebørnene, fra vores 7
børnehaver i det tætte netværk, kommer på skift i skolepraktik hos vores børnehaveklasseleder Anita,
så de kan opleve, hvad det vil sige at gå i skole på en folkeskole. Forældrene henter deres børn om
eftermiddagen, så også de kan få en snak med både Anita og børnenes pædagoger om skoleparathed og
skolestart. Skolepraktikken er en stor succes hvert år, og dette år er ingen undtagelse. Vi håber med
dette tiltag, at forældrene kan se folkeskolens fortræffeligheder og naturligvis også vores skoles, når de
om ganske kort tid skal indskrive deres barn til skolelivet. Se de herlige billeder af nye glade skolebørn.
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Bavnehøj Skole holder informationsmøde om skoleindskrivning d. 25. oktober fra kl. 16:30 til kl. 19:00.
Alle kommende forældre er velkomne – også selvom man ikke hører til Bavnehøj Skoles distrikt – så
inviter gerne.
Åben skole og tværfaglig undervisning
6. klasserne var i fredags på besøg i Googlehuset, hvor de skulle lære at programmere. Det var en
spændende og lærerig dag på mange måder. Eleverne var vildt optaget af programmeringen og også af
de gode faciliteter i Google, som for eleverne var det rene paradis med særlige inspirationsrum og tag
selv slik. Billedet er taget af Louise og bliver ikke brugt i forbindelse med markedsføringen af Google.
Forrige uge havde hele udskolingen naturfaglig uge. Ugen blev afsluttet med forskellige workshops for
mellemtrinnet om genetik, bakteirer mv. Det var imponerende også at opleve vores nye M3-elever
fortælle om mælkesyrebakterier på engelsk og se deres kammerater i almenklasserne oversætte dette
til dansk, så mellemtrinnet kunne forstå det lidt komplicerede indhold.
Byggesagen
I dag har vi holdt første byggeudvalgsmøde efter afgørelsen om de ekstra bevillinger til
helhedsrenoveringen,som blev besluttet i slutningen af august. Arkitekterne præsenterede deres
reviderede plan, da den ekstra bevilling ikke rækker til alle vores ønsker og behov, både i forhold til
bygningerne og moderniseringen. Vi arbejder videre med at få opfyldt så mange af vores ønsker, som
muligt. I vil høre nærmere, når vi når længere i processen.
Kontaktforældremøde
Kontaktforældremødet er blevet rykket fra d. 10 oktober til d. 8. november 17 – 18:30.
Vi holder også kontaktforældremøde i foråret d. 26. marts, så kontaktforældre sæt allerede nu kryds i
kalenderen.

Til slut ønskes I alle en dejlig efterårsferie med et lille billede af mig, der som resten af organisationen
har særlige opgaver med at installere nye programmer og sikkerhedssystemer.

Bedste hilsner
Gülay, Karen og Pia
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