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Fra skolens kalender i marts og april:
18/3
24/3
29/3
31/3
4-7/4
8/4
Uge 16+17

Uglefest (udskoling)
Skolekoncert 5.- 9. klasse.
Fagdag 4 m. elevsamtaler
Generalforsamling kl. 19.00.
Introuge 8. kl.
Påskefejring
Skole/hjem

Fagdag 4:
Der er elevsamtaler med klasselærer i de forskellige
klasser, mens de andre elever har fagdag.
Tirsdag d. 29/3

Underviser(e)

0. kl.

LSP/LSL

1. kl.

CP/FM (engelsk)

2. kl.

KAH/PBJ

3. kl.

EM

Davidskolen afholder
PÅSKEFEJRING

4. kl.

KR(BKR)/ASO

5. kl.

MKH/DAP

6. kl.

BSR

i Aa Kirke

7. kl.

Hans Vilhelm (sammen
m. skolevenner, hvis
man ikke konfirmeres
hos Hans V.)

8. kl.

LDH

9. kl.

KHO

fredag d. 8. april 2022
Kl. 09.15 - 10.15 for 4. - 9. kl.
Kl. 11.00 - 12.00 for Børnebakken
og 0. - 3. kl.
Vi markerer påsken med sange/salmer, indslag
og andagt. Forældre og bedsteforældre er
velkomne til begge arrangementer, men der vil
være elementer, som går igen. Der er en kop
kaffe/te i våbenhuset imellem de to fejringer.

Evalueringsark
Uge 13: Elevsamtaler
Uge 14: Opsamling på elevsamtaler, ark sendes hjem.
Legepladsen:
Legepladsen er, som I kan se, forsinket. Vi har
udfordringer med en stor kloak, der løber gennem
skolegården, men vi er i hyppig dialog med både
kommunen og forsyningen. Det er planen at sætte
legepladsen op i sommerferien. Præsentation af
projektet vil ske til generalforsamlingen d. 31. marts.

Bemærk fredag d. 25.3 – Kursus for
ansatte fra kl. 13.45
Folkeskolens Prøver:
En af Coronaens eftervirkninger er at nogle af
Folkesskolens Prøver er blevet aflyst. Det betyder,
at der er lavet et særskilt program for 8. og 9. klasse
for slutningen af maj og for juni måned, som tilgår
forældrene omkring 1. maj.

Det betyder, at valgfag er aflyst for 7.- 9. kl!
Hvis det er muligt at hente tidligere i SFO d. 25. vil vi
være taknemmelige for det, da medarbejdere så kan
komme på kursus.
Davidskolens generalforsamling afholdes d. 31.
marts kl. 19.00 i skolens samlingssal.
Der bliver et oplæg til samtale og lidt godt at spise
efter generalforsamlingen. Husk tilmelding senest 25.
marts.

