18.4.2016 Anne Marker, skoleleder

Informationer og nyheder fra
Kildevældsskolen
Kære forældre
Efter de første to uger som ny skoleleder på Kildevældsskolen er jeg nu klar til at sende det første
informations – og nyhedsbrev til jer. Det vil jeg fremover gøre en gang om måneden, og det vil hen
ad vejen finde sin form i takt med, at jeg lærer skolen og jer mere at kende.

Valg til Skolebestyrelsen på kildevældsskolen
To forældrerepræsentanter er på valg i år: Jane Møller Hansen (Jane genopstiller ikke) og Mette
Kellberg Herholdt Mertz (Mette genopstiller).

Kom og hør om skolebestyrelsesarbejdet og valget:
Den 28.april til markedsdagen, hvor skolebestyrelsen har en bod
og
i morgencafeen i indskolingsbiblioteket tirsdag den 3.maj kl. 8-9, hvor
forældrerepræsentant Mette Mertz, souschef Mette Weldon og skoleleder
Anne Marker er til stede.
Vi håber, at mange af jer har lyst til at stille op, og I kan allerede nu give
besked til mig, hvis I er interesserede. Frist for opstilling af kandidater er den 4.
maj. Mere information følger i tidsplanen for valget.

Kontaktforældre
Den 6.april mødtes kontaktforældre, skolebestyrelse og ledelse. Det var en fornøjelse for mig som
ny skoleleder på kildevældsskolen at møde en så stor forsamling af engagerede og interesserede
forældre. Skolen vil fortsat styrke samarbejdet med jer forældre, og et initiativ fra en gruppe
kontaktforældre bliver nu sat i gang. Vi vil løbende lave åbne og uformelle morgenmøder, hvor
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kontaktforældre, et skolebestyrelsesmedlem og ledelsen kan mødes og vende stort og småt, og
hvor kontaktforældrene kan udveksle viden og ideer.
Morgenmøderne inden sommerferien bliver:
Torsdag 21. april, torsdag 19. maj og torsdag 16. juni.
Møderne starter kl. 8 og tager en halv til en hel time og er i indskolingsbiblioteket.

HUSK skolens traditionsrige Markedsdag
Torsdag den 28.april kl. 16.30-19.30
Der vil være spændende boder, udstilling af børnenes arbejde samt optræden.
Man vil kunne købe mad fra forskellige boder og kaffe/the og kager i vores hyggelige Stjernecafé!

Musical opført af 6.klasserne
Den 14.april opførte 6.klasserne musicalen Skønheden og Udyret for deres familier og dagen efter
for skolens elever. Jeg var oprigtigt imponeret over kvaliteten! Musikerne, sang og skuespil,
timing, lyd, kulisser - det hele var så flot og gennemført. En stor tak for denne fantastiske
oplevelse skal lyde til alle de dygtige og engagerede 6.klasses elever og til det professionelle
personale, der stod bag opsætningen.

De bedste hilsener fra Anne Marker

