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Kære forældre 

Velkommen til et skoleår som allerede er godt i gang. 

Hermed vores opfordring til, at så mange elever som muligt transporterer sig selv i skole 

via cykel eller gå-ben. Der er hårdt pres på især Damgade om morgenen, men også p-

pladsen ved ringvejen har svært ved at klare presset. 
 

Foredrag for elever og forældre 8. og 9.kl  

Tirsdag d.1.oktober kl.17. er der foredrag i bio v. Jan Leth og Anders Bramming. Foredra- 

get omhandler stoffer og deres skadelige virkninger. 

Foredrag for elever og forældre 7. – 9.kl. 

Mandag d.18.nov. kl.19-21 kommer Annette Sams og holder foredraget: ”Sandheden om 

sukker” Hun er sammen med eleverne til workshop i løbet af dagen. 
 

På torsdag d.19.september afholder vi trivselsdag, dagen slutter for alle 13.30 og boden er 

lukket. Vi har fokus på trivsel. Yderligere info på intra for de enkelte klasser.  
  

Besøg fra Italien: 9.kl har fået besøg fra Fossombrone. En spændende uge samt et 

genbesøg i oktober i Italien i udsigt. 
 

Husk at låse cykler som ”overnatter” i skolens cykelskur. Vi har 

oplevet et tilfælde af tyveri.  
 

Arbejdsdage: Vi arbejder på et nyt 

koncept i forbindelse med afholdelse af 

arbejdsdage. Der afholdes 2 eller 3 

arbejdsdage i foråret, som vi håber på 

stor tilslutning til.  
 

Særligt velkommen til de nye ansigter på 

lærerværelset: Julie Gorst og Anja Juul.  

Vi har desuden fået tilknyttet Peter Back 

og Josephine Plum som vikarer. 
 

I bestyrelsen glæder vi os over den store tilslutning, skolen har haft igennem flere år. Det 

resulterer desværre også i, at vi pga. vores fysiske rammer, kun kan byde en 0.klasse 

velkommen i 2020. Vi håber, at opbakningen til skolen også fremadrettet vil være stor. 
 

 

Strandmølleskolens Venner er skolens støtteforening. Ved behov for privat 

støtte til f.eks. lejrskole eller indkøb af device henvendelse til Lotte på 

kontoret, som sender forespørgsler anonymt videre. 
 


