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Skolen blev forvandlet til et minefelt, kun for en kort stund, heldigvis.

Så er ferien forbi, og nu er der fuld skrue på. Først to dage med klasselæreren,
derefter to almindelige dage og så i dag, hvor Jakob og Simon har stykket et fint
program sammen, som kræver samarbejde eleverne på tværs af klasserne.
Det var arrangeret som et stjerneløb, med bemandede og ubemandede poster. Vi
startede i en regnbyge, men sluttede i solskin.
Dagens udendørs aktiviteter afrundedes med Stratego for alle elever.
Torsdag d. 26. september vil vi gerne indkalde til et fælles bestyrelses- og
forældremøde. Det er den samme opskrift, som de tidligere år, hvor Nis giver et lille
oplæg om hvad der optager bestyrelsen, og hvad der skal arbejdes med det
kommende skoleår. Så vil jeg sige noget kort om skolens situation set i lyset af den

nye regerings udmeldinger på skoleområdet. Ditte, vores nye afdelingsleder, vil
præsentere sig selv, og derefter vil lærerne rundt i klasserne orientere om dette
skoleår. Kaffen tager man med ud i klasserne. Vi slutter i klasserne når vi er færdige,
men senest kl.21.00.
Da vi kom tilbage fra ferien, havde pedelklubben (Bodil og Mona mf.) bonet gulvene
på skolen.
Det var et meget flot syn, næsten som om der var nye gulve overalt. Tusind tak for
det, og jeg ved, at der vanker kage til pedelklubben. Det har bestyrelsesformanden
bestemt, så derfor tør jeg godt love det.
Lige til sidst; Pernille Vigsø Bagge har sendt nedenstående invitation.
Den er hermed videregivet.
God weekend
Hilsen Troels

Hvis samarbejdet lykkedes, er der smil på!

Delebørn er hele børn
- Børnegruppe for skilsmissebørn
Onsdag den 28. august starter vi børnegruppe for børn i 3.-6. klasse hvis forældre er skilt eller lever hver
for sig. Der er plads til 8 børn i gruppen, og man kan være med uanset hvor man bor i Vesthimmerland.
Vi mødes 8 onsdage i Løgstør sognehus fra kl. 16.00-18.00, og holder afslutning med forældre og søskende
til fællesspisning onsdag den 23. oktober.
Vi taler om det der kan være svært, når man er splittet mellem to hjem. Hvad betyder det for min hverdag
at mine forældre lever hver for sig? Hvor skal vi holde jul og vinterferie? Hvad med mors og fars nye
kærester? Nye stedsøskende? Hvad med konfirmation? Hvad med familiefester? Hvad med søvn, savn og
rejsen fra det ene sted til det andet?
Sognepræst Pernille Vigsø Bagge er tovholder på begge grupper. Det er gratis at være med, og tilmelding
kan ske på telefon 23 35 20 44 eller på mail: pvb@km.dk

