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Velkommen tilbage i skole: Pr. 8. august har vi sagt
velkommen til 198 elever. Det glæder vi os over.
Fra skolekalenderen:
16. august: Rystesammentur: 7.-9. klasse
23. august: Fagdag 1 (07.55-12.30) Trivselsdag
Forældremøde 6. kl.
24. august: Fællesforældremøde 0.-3. kl.
29.- 2. sept.: Skolerejse 7. kl.
1. sept.:
Forældremøde 8. kl.
8. sept.:
Forældredag
19. sept.:
Bedsteforældredag
Ferieplan Davidskolen 22-23
Feriestart
Sommerferie
Lørdag d.
25.06.22
Efterårsferie
Lørdag d.
15.10.22
Juleferie
Onsdag d.
21.12.22
Vinterferie
Lørdag d.
18.02.23
Påskeferie
Lørdag d.
01.04.23
St. Bededag
Fredag d.
05.05.23
Kr.
Torsdag d.
Himmelfartsdag 18.05.23
Pinseferie
Lørdag d.
27.05.23
Grundlovsdag
Mandag d.
05.06.23
Sommerferie
Lørdag d.
24.06.23

Ferieslut
Søndag d.
07.08.22
Søndag d.
23.10.22
Mandag d.
02.02.23
Søndag d.
26.02.2023
Mandag d.
10.04.23
Søndag d.
07.05.23
Søndag d.
21.05.22
Mandag d.
29.05.23
Mandag d.
05.06.23
Søndag d.
06.08.23

Nye ansættelser:
Davidskolen har ansat tre nye medarbejdere:
•
•
•

Helen Latos, der især skal undervise i sprog
og idræt ansat pr. 1. maj.
Andreas Rønne Søndberg, der især skal
arbejde som støttelærer ansat pr. 1. august.
Dorrit Rasmussen, der er ansat som
støttelærer pr. 1. september.

Hjertelig velkommen til Helen, Dorrit og Andreas.

Velkommen til vore fire nye vikarer: Magnus Thorø,
Samuel Munch, Birgitte Harild og Nikolaj Madsen.
Forældredage:
På forældredage er I som forældre særlig velkommen
til at komme og overvære undervisningen.

Til kalenderen:
Davidskolen afholder
Julemarked lørdag 19. nov. fra
11.00-15.00
for elever, forældre,
bedsteforældre samt andre
interesserede.
Legepladsen:
Legepladsen er, som I kan se, forsinket. Vi rykker for
det, men afventer desværre stadig behandling af
vores byggeansøgning og kan ikke få at vide, hvornår
kommunen begynder at behandle den.
I og omkring sommerferien:
Der er kommet nye skolemøbler til den sidste klasse
på mellemtrinnet. Det lydloft, der skulle sættes op
hos 3. klasse, er nu kommet hjem – det opsættes
snarest. Ellers bliver der istandsat vinduer for fuldt
tryk, det er tiltrængt.
Ny hjemmeside på vej:
Kamilla Hector er ved at designe en nye hjemmeside,
som skal afløse den nuværende Davidskolen.dk. Det
er meningen, at den skal være let at tilgå fra mobilen,
og at den skal være mere brugervenlig og indbydende
at se på.
Anette Vibert på efterløn:
Med udgangen af september måned siger
Davidskolen desværre farvel til Anette Vibert, som har
valgt at gå på efterløn. Det betyder, at Anette efter
planen har sidste skoledag midt i september. Tak for
stor indsats og stort engagement. Vi ønsker Anette alt
godt og Guds velsignelse over sit otium.

God
eftersommer!

