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Kære forældre
Udskydelse af skolens renovering
Økonomi Udvalget har i onsdags besluttet at udskyde renoveringen af Bavnehøj Skole grundet anlægsloftet.
Områdefornyelsen i Bavnehøjområdet er ligeledes blevet skubbet af samme årsag.
Vi har i skolebestyrelsen har drøftet politikernes prioriteringer og synes, at de politiske prioriteringer rammer os i
Sydhavnen særligt hårdt. Skolebestyrelsen vil naturligvis reagere på denne beslutning ved at kontakte de ansvarlige
politikere.
Bavneby
OG så er der jo Bavnebyafslutning om 2 dage. Billederne ovenfor giver Jer en lille forsmag på nogle af
værkstederne. Lærere pædagoger og elever melder om rigtigt gode værksteder, hvor de ældre og yngre elever
nyder fællesskabet på tværs.
Vi glæder os til at se Jer til afslutningen på torsdag mellem kl. 16 og 18. Husk at medbringe småpenge, hvis I vil
købe en ting eller to, spise nogle lækkerier eller fx have en weelnessoplevelse.

Mens 0. kl. til og med 8. kl. samt elever fra M3 lærer på nye måde i Bavneby, så forbereder 9. kl. sig på kommende
afgangsprøver. Eleverne i 9. klasse har stort set alle forbedret deres karakterer dette år. Godt gået!
3 kommende børnehaveklasser
Indskrivningen af kommende børn til de nye børnehaveklasser er afsluttet. Vi får 3 børnehaveklasser kommende
skoleår. Børnene starter allerede på Børneborgen d. 2. maj, men inden da holder vi et lille mød-hinandenarrangement i starten af marts. Vi glæder os til at modtage de nye børn.
Vi har haft rigtigt mange forældre, der har søgt os og desværre har vi også måttet afvise en del.
For indskolingsforældrene er der CIRKUS-AFUK-afslutning torsdag i uge 10. I får nærmere information efter
vinterferien.

Jeg ønsker Jer en dejlig vinterferie fredag d. 8. februar, når skolen slutter. Vi ses igen mandag d. 18. februar
Bedste hilsner
Pia Grevelund

NATALIE ZAHLESVEJ 9 – 2450 KØBENHAVN SV – TELEFON 3366 5100 – E-MAIL MAIL@BAV.KK.DK

