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Fredagsbrev Uge 23

Vi nærmer os de sidste uger på skolen, inden sommerferien rammer os. I denne uge har 5.a været på skoletur til Vesterbro i København, hvor de har taget pulsen på storbylivet. Snart vil vi kunne ane opførelsen af
den længe ventede multibane, og på boldbanen står snart Paddle tennisbanerne klar til kamp. Begge nye
områder, der spejler aktivitetsniveau og vilje i Svaneke, når der er noget, vi vil. Planlægningen af næste skoleår er snart på plads. Det gælder også for klub og SFO, hvor nye tiltag og kendte voksne, vil stå klar efter
sommerferien. Særligt spændende bliver det for 3.kl. der rykker op i klubben til august.

VELKOMMEN TIL FÆLLESSKABET
Vi er rigtig glade for, at vi kan byde velkommen til fire nye elever på skolen. De vil blive budt særlig velkommen til morgensang mandag i næste uge. Velkommen til:
•
•
•
•

Villads La Cour er startet i 4.a
Kristoffer Knudsen er startet i 5.a
Magnus Jensen er startet i 5.a
Ayla Capion er startet i 5.a

Svaneke d.10. juni – 2022

Når skulpturen brændes
4.kl. har skabt ståltrådsskulpturer med særligt udtryk og følelser. Først skal de snøres, pakkes ind for så at
blive brændt på bålet. Der er ikke tale om rematerialisering, men skabelsesprocessen. 😉

Folkemøde 2022
I den kommende uge tager vi til Folkemøde fredag d.17/6. Vi har bestilt busser, der kører os op og hjem til
skolen igen. Skoledagen vil derfor være lidt længere end normalt for elever i 1 – 3.kl., da busserne først kører fra Folkemødet 13.15. Læs mere herom i ugeplanen.

Eksamenstiden går på held
De sidste mundtlige eksamener for 9.kl. er også i denne uge. Nu er det engelsk, det gælder. Det bliver en
fest, hvor flaget vajer i solen og sproget udfoldes i mangfoldighed. I er så dygtige.

”Se dig ud en sommerdag,
når de bønder tromler:”

Tak for en dejlig uge
I ønskes alle en rigtig god weekend
Mange hilsner Allan og Thomas

