BAVNEHØJ
K Ø

B

SKOLE
E N

H A

V

N

S

K O

M

M

U

N

E

Bavnehøj Skole d. 6. februar 2017
Kære forældre
Vi siger TAK til alle forældre, der kom torsdag til afslutningen af vores sundhedsuge. Hele ugen har budt
på udfordringer for både krop og sjæl. Der var hjernegymnastik i form af robotprogrammering og
hukommelsestest. Der blev danset, dyrket yoga og mindfullness. Lækre smooties og sundhedsslik blev
skabt og afrevne fingerkager bagt. Der er ydet førstehjælp og produceret film. En uge med mange
forskellige aktiviteter og læringsmål. Overordnet er formålet med vores emneuger på tværs at få skabt
gode sociale relationer mellem store og små, mens vi lærer.
Valg til skolebestyrelsen
Vi har brug for flere medlemmer til skolebestyrelsen. Der var dejligt mange forældre, der viste deres
interesse for medlemskabet af skolebestyrelsen i torsdags. Vi glæder os til at modtage mange
henvendelser. Der er frist for tilmelding 1. marts på mail: pigeve@buf.kk.dk
Vinterferie
Fredag er sidste dag før vinterferien. Imens skolen holder ferie, vil toiletterne på indskoliingsgangene
blive renset grundigt i bund. Gulvene får mere rengøringsvenlige overflader, endda i friske farver, så vi
forhåbentlig fremadrettet kan slippe af med kedelige lugtgener fra den kant.
Uge 7 er ogå ugen, hvor der kommer nye skolemøbler i alle klasser. Vi glæder os til at komme tilbage
mandag i uge 8 og se alle de nye flotte forbedringer.
Børneborgen holder naturligvis åbent hele uge 7.
Vær søde at komme til tiden
Til forældre, der følger deres børn i skole.
Vær søde at aflevere jeres børn i deres klasser, så de er klar til undervisningen kl. 8.00.
Det giver desværre en del uro i klasserne, når børnene kommer for sent og vores læsestund bliver
forstyrret.
Indkørselsforbud mellem 7:30 og 8:30 på Nathalie Zahlesvej og afsætning af børnDer er desværre
mange forældre, der i morgentravlheden sætter deres børn af ulovligt. Det skaber utryghed og farlige
situationer for vores elever, der går eller cykler til skole. Sæt venligt jeres børn af på Tranehavevej og
ikke i indkørslen til Nathalie Zahlesvej.
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Der arbejdes på opsætning af skiltning med indkørselsforbud i venstre side af vejen på Nathalie
Zahlesvej (ved Tranehavevej).
Nye børnehaveklasser
Bavnehøj Skole får 3 kommende børnehaveklasser til august. Der er rigtigt mange forældre, der ønsker
Bavnehøj Skole, og det er vi naturligvis meget stolte af. Igen i år har vi endog måttet give afslag til
interesserede forældre. Vi har gennem de sidste år oplevet en stigende interesse for vores skole – også
fra forældre fra andre skoledistrikter. Flere af de forældre, hvis børn ikke har fået plads hos os, ønsker
endda at blive kontaktet, ifald nogle falder fra. Denne glædelige udvikling ser vi som et resultat af alle de
gode fremskridt, vi har på skolen i forhold til høj trivsel og faglighed.
Londonturen
Lærere, ledelse og udvalgte pædagoger havde en lærerig studietur til London sidste måned.
Vi arbejder videre med mange af de gode idéer, vi fik i forhold til modtagelse og integration af
nytilkomne, samt i forhold til tydeligere rammer for samarbejdet mellem skole og hjem.
Vi ønsker alle en dejlig vinterferie
Karen, Gülay og Pia
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