Gladsaxe Skole

Gladsaxe Møllevej 127, 2860 Søborg
Telefon: 39 57 67 39
E-mail: gladsaxe.skole@gladsaxe.dk

Nyhedsbrev
Torsdag d.28.6.2018

God sommer til alle
Så tæller vi ned til sidste time inden sommerferien.

Farvel til 9.årgang
Onsdag d.27.6. sagde vi farvel til eleverne på 9.årgang, først med dimissionsfest i læringscenteret,
derefter ved mere uformelle klassearrangementer for de 3 klasser. Det har været en dejlig rejse at
følge klasserne igennem skoleårene, og vi har været glade for og stolte af at være en del af de unges barndom og fælles historie. Årgangen har været præget af en gruppe meget forskellige unge,
der har taget fælles ansvar for hinanden og har hjulpet hinanden, når der har været brug for det.
Tak for årene hos os, og held og lykke fremover.

DUPPE-dag
Tak til alle for den store deltagelse ved årets DUPPE-dag. Det er altid en sjov og festlig dag, tak til
alle der bidrager med kager, tid, -eller som i år; med at bygge en mini-golf-baneJ
Vi er klar over at der skal købes mere mad ind, næste gang vi holder Duppe-dag. Vi må samtidig
understrege at vi ikke vil kunne sørge for aftensmad til omkring 1500 mennesker, -men vi vil gerne
kunne give jer lidt at gnaske på, også ud over den første time.
Vi har valgt at flytte Duppedag 19 til vores renovering er afsluttet, så det bliver i efteråret 19 vi
inviterer jer til Duppedag igen.

Kunstgræsbanen
-ser flot og meget grøn ud. Den bliver klar til brug i løbet af de næste uger, og vi forventer at kunne
tage den i fuldt brug fra skolestarten.

PARKERING
Efter sommerferien vil vores p-pladser være inddraget til byggeplads og lagerplads til byggeriet, så
vi kan desværre ikke længere tilbyde parkering til forældre ved skolen :
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 køre dit barn til skole, så parker på en vej i området/ offentlig parkering ved plejehjemmet, og gå det sidste stykke.
5. Vær særligt opmærksom om morgenen, hvor alle vores 800 elever møder ind på samme
tid.

Journalnummer
Sagsid.

Renovering
Renovering af hovedbygningen forventes at starte i løbet af sommeren. Ved indgangen til personalerummet hænger en oversigt over de forskellige byggefaser, hvor I kan se, hvilke klasser der skal
bo hvor i faserne. Vi vil sætte datoer på oversigterne løbende, så i kan følge med så godt som muligt. Klasserne i pavillonerne bliver der, til renoveringen er afsluttet.
Vores INFO-møde om renoveringengik rigtig fint, -der var ikke så mange fremmødte, til gengæld
var der mange spørgsmål, så vi kom vidt omkring. Har du spørgsmål, eller er i tvivl om noget, så
skriv direkte til mig (Camilla Hoffmann).

Led Zeppelin
7.sept. er det 50 år siden at Gladsaxe Skole lagde rammer til den mindeværdige debut-koncert for
Led Zeppelin. Der afholdes derfor en koncert til ære for Led Zeppelin i vores læringscenter, hvor
den første koncert blev holdt. Skolen har ikke nogle aktier i koncerten, men vi tillader os at dele
flyers ud til børnene, så interesserede forældre kan købe billetter. Normalt bidrager vi ikke til
kommercielle arrangementer, men ved denne særlige begivenhed vælger vi at gøre en undtagelse.

Sidste skoledag
I morgen slutter vi skoleåret af med fællessamling for alle i læringscenteret, med sange og tale.
Hele skolen slutter kl.14, -men vi har naturligvis åbent i både klub og SFo resten af dagen.

Personale-nyt.
Inden sommerferien skal vi desværre sige farvel til 2 af vores faste lærere, som hidtil har været på
3.årgang. Ilhan Klica og Andreas Folkmann har begge ønsket at prøve nye udfordringer. I vil blive
savnet på skolen og vi ønsker jer begge, alt det bedste. Flere lærere er til gengæld gået op i
tid/kommet tilbage fra barsel, hvilket betyder at vi kun har skullet ansætte Jens Henningsen inden
sommerferien. Jens er en erfaren matematik og naturfagslærer, og glæder sig til at starte i vores
indskoling efter sommerferien. Velkommen til Jens.

Sommerferie
Det bliver liv og glade dage i både SFO og Klub i sommerferien. I næste uge drager vi afsted med
rekord-mange børn til Vilde Vulkaner, en fantastisk musikfestival for børn. Rigtig god fornøjelse til
alle børn, og ikke mindst, TAK til pædagogerne på skolen, der virkelig sætter alle sejl til, for at give
vores fælles børn store oplevelser og en skøn start på sommeren.
Vi glæder os til at se jer alle igen mandag d.13.august.

Rigtig skøn sommerferie til alleJ
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.
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