Martsnyt
Elevrådet
Som man har kunnet læse på blandt andet facebook, har to repræsentanter fra
skolens elevråd været til elevrådsparlamentsmøde på Skive Rådhus, hvor de sammen
med elevrådsrepræsentanter fra 8 andre skoler skulle fordele ca.100.000 kr. efter
demokratiske principper. Vores elever havde lavet en rigtig fin ansøgning om 11.000
kr. til nyindretning af hemsen, så den kan benyttes ifm. morgenlæsning og anden
undervisning. Elevrådet fik bevilget 10.700 kr. ☺
Elevrådet fortalte om deres tanker på sidste morgensamling, og de andre elever
kvitterede med klapsalver.
Skolefesten
Tak til 5. klasse og klasselærer for igen at producere et fantastisk flot og meget
underholdende teaterstykke.
Først og fremmest er processen den vigtigste for eleverne. At man i fællesskab skaber
et stykke og hjælper hinanden med at gøre det seværdigt og underholdende.
Samtidig skal der lyde en stor tak til alle elever og forældre, som bidrog til at gøre
den traditionsrige skolefest til en rigtig hyggelig aften. Det var dejligt at kunne gå til
ferie med den oplevelse i rygsækken.
Læringsfestival
Ann og Peter er sammen med alle skoleledere og daginstitutionsledere i Skive
Kommune til læringsfestival i København fra 5.-8. marts. Per Kloster er stedfortræder
i de dage, og det vil være ham I får i røret, hvis I ringer på skolens nummer.
Valg til skolebestyrelsen
Der skal afholdes valg til skolebestyrelser i Skive Kommunes folkeskoler.
På Glyngøre skole afholdes valgmøde i Kridthuset tirsdag den 13. marts kl. 19:00.
Hvis de fremmødte på valgmødet enes om at opstille 4 kandidater til bestyrelsen samt
3 suppleanter/ stedfortrædere, opnås Fredsvalg.
Kandidatopstilling kan ske på mødet eller ved henvendelse til skolens leder.
Hvis betingelserne for fredsvalg ikke er opfyldt, skal der afholdes afstemning. Dette
vil finde sted i perioden 1. maj - 8. maj 2018 kl. 19.00, hvor afstemningen slutter.
Sne og kulde, kolde dage…………………..
Vi informerer på skolens hjemmeside, hvis snefald og fygning vil få betydning for
skolebuskørselen. Intet nyt betyder godt nyt :-)
Med venlig hilsen
Peter

