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Sol og sommer, den sidste skoletid inden ferien.
Vi nyder alle det gode vejr, med en masse lege udendørs og ture ud ad huset med lærerige oplevelser.

9.klassernes sidste skoledag
Vi fejrer 9.klassernes sidste skoledag på onsdag d.30.maj, -det bliver som altid med fælles morgenmad for de unge og deres lærere, karamelkast i klasserne og show på scenen for restena f skolen. Jeg håber at det bliver en virkelig dejlig dag for vores 9.klasser, som kan give et skønt afsæt for
deres sidste måned i folkeskolen.

Velkommen til nye sommerbørn
1.juni byder vi så velkommen til 3 nye klasser, fyldt med små skolestartere, der har deres første
skoledag på Gladsaxe Skole. Denne dag er også altid festlig, når vi byder de nye børn og deres forældre velkommen med flag og sang.

-men ind imellem holder vi STORE FLYTTEDAG
Som alle år, betyder sidste skoledag og velkommen til nye børn, at vi skal flytte rundt med klasserne, så vi får plads i hovedbygningen til de børn der skal flytte fra indskolingshuset (1.årgang),o g
sådan at 9.klassernes lokaler får nye beboere.
I år bliver øvelsen lidt større, da vi samtidig flytter alle de klasser i pavillonerne, som skal bo der,
under renoveringen. Det betyder at vi på mandag flytter 5.6.7. og 8. Årgang, og tirsdag flytter så
1.3. og 4. Årgang. De klasser der ER flyttet i pavilloner tidligere kan også blive berørt, da vi har konstateret at det giver lydmæssige problemer at klasser der ligger på 1.sal ikke holder pause på samme tid som ”underboerne”, -og derfor bliver der flyttet lidt rundt på klasserne, så hver række pavilloner kommer til at holde pauser på samme tid.

PARKERING
Med halvdelen af alle vores elever i pavillonerne på Klausdalsbrovej, har vi brug for at alle forældre
hjælper os med at sikre elevernes sikkerhed. Derfor vil vi bede jer om:
1. INGEN parkering på Klausdalsbrovej eller ved ”Brohuset”, med mindre man har direkte
ærinde på skolens kontor.
2. Hvis muligt, GÅ med jeres børn i skole, eller træn dem til at cykle, eller tage bus.
3. Tag evt. naboens børn med, hvis du har mulighed for at gå med dine egne børn.
4. Har du behov for at parkere ved skolen, så kør ad Klausdalsbrovej, ind ad Ræveholmen,
langs med vores boldbane, og parker på den SYDLIGE del af Klausdalsbrovej.
5. Vær særligt opmærksom om morgenen, hvor alle vores 800 elever møder ind på samme
tid.

Journalnummer
Sagsid.

Kunstgræsbane
Arbejdet er i fuld gang, og vi har samtidig fået lavet nye brønde og dræn på indskolingens legeplads, så vi ikke fremover bliver helt så plaget af regnskyl.
Vi glæder os til at at anlægget af kunstgræsbanen er klar, og vi forventer at at kunne indvie den ved
skolestart efter sommerferien.

DUPPE-dag
Husk også DUPPE-dag i år d.21.6. kl.17-19.30. alle børn og forældre er velkommen – I skal nok høre nærmereJ
Til sidst lidt om datasikkerhed
Som i resten af Danmark, så er folkeskolerne også omfattet af den nye dataforordning som træder i
kraft i dag.
Vi har hidtil, og vil selvfølgelig også fremover, passe rigtig godt på de data vi har om alle børn på
skolen, vi stiller de lovmæssige krav til vores IT-leverandører og samarbejdspartnere, og vi tjekker
op på de forretningsgange der er omkring data og behandling af data.
Den største synlige betydning vil være vores facebook-gruppe, som vi ellers er rigtig glade for, men
som vi kommer til at anvende på en anden måde fremover, da det ikke er muligt at anvende billeder af vores skønne børn, på samme måde fremover, som vi hidtil har gjort.

Kærlig hilsen
Camilla Hoffmann
Skoleleder

Vi, på Gladsaxe Skole er ambitiøse, vi arbejder for et højt fagligt niveau, vi
vil en rummelig skole med et stærkt sammenhold.
Vi er en skole i dynamisk udvikling, for at skabe en skole i verdensklasse.

2

