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Fra skolekalenderen:
3. okt.
Forældredag
5. okt.
Idrætsstævne 4. kl.
12.-14. okt. Emneuge/motionsdag kl. 07.55-12.30
17.-21. okt. Efterårsferie
25. okt.
Fagdag/elevsamtaler
26. okt.
Fagdag/elevsamtaler
27. okt.
Idrætsstævne 9. kl.
3. nov.
Skolefoto.
7. nov.
Skole/hjemsamtaler start.
2. dec.
Skole/hjemsamtaler slut.

Vi gør opmærksom på:
Skolefoto
Torsdag d. 3. november.
På dagen får klasselæreren et
login, som sendes videre til
hjemmene. Billederne bliver
tilgængelige samme aften.
Tilbuddet gælder indtil d. 13.
november.
Evt. omfotografering hos
PhotoCare i Rønne.
Skolernes motionsdag fredag d. 14.10.
Dagen begynder med morgensang. Derefter vil
nogle elever sørge for, at vi bliver varmet op.
Derefter er der O-løb arrangeret af Skovkarlene og
sidst på dagen er der aktiviteter, hvor små og store
skal lave noget sjovt sammen. Skoledagen slutter
altså på skolen og ikke i skoven, dvs. at elever først
kan hentes kl. 12.30.
Hvis der er elever som ikke deltager i skolernes
motionsdag, pga. rejse, skade eller lignede – har vi
brug for at få information herom så tidligt som
muligt, da det har betydning for dannelse af
løbehold.
Hvis vejrudsigten lover regn, er det vigtigt at
eleverne har skiftetøj med selvom huden er
vandtæt…

Børnegrupper:
Davidskolen tilbyder gratis samtalegrupper for børn
af skilte forældre, i perioden fra efterårsferien til lige
efter jul. Det vil foregå fredage i 3. og 4. lektion.
Hvis I er interesserede i at jeres barn deltager i et

forløb, er I meget velkomne til at henvende jer til
skolen. Hvis barnet kommer med i gruppen, vil I
modtage et brev med lidt mere information og en
dato til et forældremøde. Der er få ledige pladser til
efterårets hold.
Har I yderligere spørgsmål til samtalegrupperne, kan I
læse mere på http://www.børnegruppen.dk/tilforaeldre/ - og ellers er I velkomne til at tage kontakt
til os på ldh@davidskolen.dk og mk@davidskolen.dk
Mvh. Maja og Lisbeth

Til kalenderen:
Davidskolen afholder
Julemarked lørdag 19. nov. fra
11.00-15.00
for elever, forældre,
bedsteforældre samt andre
interesserede.
Julemarked.
Hvis du/I har ting eller tjenester til aktionen – f.eks. to
timers havearbejde, et stykke håndværk, eller et
maleri kan man levere en seddel på det til:
bno@davidskolen.dk
Hvis du/I ønsker at hjælpe med at lave
juledekorationer, kan man henvende sig til Lisbeth
Funch Madsen på lfm@davidskolen.dk
Legepladsen:
Legepladsen er, som I kan se, stadig forsinket, der
afventes byggetilladelse.
Der er indkøbt en ny skaterrampe, som pedellerne
har tilrettet.
Fristen for ansøgning om fripladstilskud er udløbet
Davidskolen har videresendt ansøgninger om
fripladstilskud til fordelingssekretariatet, og der
kommer svar omkring nytår, hvor givne tilskud
indregnes i betalingen af skolepenge. Der videregives
persondata til relevante myndigheder i denne og
lignede tilskudssager.

God oktober og god
efterårsferie!

