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SKOLENS 10-ÅRS FØDSELSDAG
Mælkeordningen starter
Forældremøder i 1.b og 5.c
Forældremøde i 3.a
Forældremøder i 2.a og 3.c
Forældremøde i l.a
Skolenævnsmøde
Meddelelse med hjem vedr. mælk/brød i oktober
Sidste frist for indbetaling af mælk/brød i oktober
Forældremøde i 9.a

OKTOBER
l

Forældremøde i 9.d

SKOVBOSKOLEN - 1o AR.
Som 1o-årig træder man stadig sine barnesko, man har et
frisk syn på livet og er åben over for verdens indtryk.
Skovboskolen er som lo-årig i samme stadium af sin udvikling.
Men i modsætning til det enkelte individ, har en skole
mulighed for stadig at forny sig og bevare sin "ungdom".
Det skal være mit ønske for Skovboskolen, at den aldrig
stivner i rutiner og systemer, men bevarer sin "ungdommeliqhed"
til gavn og glæde for nuværende og fremtidige elever, deres
forældre og lærere.
Lad mig samtidig benytte lejligheden til at takke de nuværende
elever og forældre, lærere og skolenævnets medlemmer fordi det
er rart at være på skolen.
Mange venlige fødselsdagshilsener
til alle.
Knud Erik Larsen

HOVEDLUS
For 14 dage siden blev der konstateret lus på skolen.
Eleverne fik i den anledning sedler med hjem - en opfordring
til at deltage i lusebekæmpelsen.
Der dukker imidlertid stadig nye tilfælde op, så vær derfor
venligst opmærksom på kløe i hovedbunden og gennemse med
mellemrum (mindst 1 gang om ugen) håret og behandl hele
familien + kamme, huer, puder m.m., hvis der konstateres
lus (se den seddel, eleverne fik med hjem).
Indprent eleverne ikke at låne kamme, børster og huer ud.
Det er ikke blot i Skovboskolens distrikt man kan hente
lus, men på store dele af Sjælland.
Opstår der tvivlsspørgsmål, kontakt da venligst Skovboskolen
eller sundhedsplejerske
Jette Sørensen, tlf.nr. 67 93 23.
Venlig hilsen Jette Sørensen

Uddannelses- og erhvervsorientering.
Dette obligatoriske emne som varetages af klasselæreren er nu
særlig aktuelt for 7.årgang., der i løbet af efteråret skal
arbejde med materialer, der træner eleverne i at vælge samt
lærer dem om de mange muligheder der er for selv at få indflydelse på skoleskemaet til næste år.
Eleverne skal lære om grundkursus og udvidet kursus, have
kendskab til de valgfag der tilbydes samt vide noget om
prøveformen i de forskellige fag efter 9. og lo.årgang.
Emnet er vigtigt da eleverne allerede i slutningen af 7.årgang
begynder at spore sig ind på deres fremtidige erhverv, derfor
bør elever, forældre og skole hjælpe hinanden med dette emne
og man er velkommen til at kontakte skolevejlederen for hjælp
ud over den klasselæreren kan give.
Niels Ole Nielsen
skolevejleder

FOTOGRAFERING
Den 15. og 16. og 19.september bliver alle elever fotograferet.
Klasselærerne vil meddele den enkelte klasse det nøjagtige
tidspunkt.
Der bliver taget dels et samlet klassebillede, som man kan
købe for 18 kroner og dels 2 ark portrætfotos, som kan købes
for hver 19 kroner.
Samlet købspris for det hele er 47 kroner.

