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Kære alle forældre

Det er igen blevet tid til et nyhedsbrev
og jeg er bl.a. rigtig glad for at kunne
fortælle at, Sune Boye Riis er tiltrådt
som afdelingsleder på afd. Balsmoseskolen.
Sune er blevet taget godt imod af alle på
skolen, og vi glæder os over at være
fuldtallige i skolens ledelse.

Mandag d. 1. april sagde vi velkommen
til de nye elever, som begynder i børnehaveklasse efter sommerferien. De skal
nu i gang med en Mini-SFO periode, hvor
de både skal lære hinanden at kende,
samt stille og roligt blive fortrolige med
skole og SFO. Der er godt og vel 130
børn på den nye årgang fordelt på 5
klasser.
Starten af Mini-SFO har også betydet, at
de første medarbejdere fra Søagerskolens SFO, nu er flyttet til Boesagerskolen
og har fast arbejdsplads dér.

Forårsudstilling på afd. Boesagerskolen

Der foregår mange spændende aktiviteter i skolen og den seneste tid har bl.a.
budt på forårsudstilling og koncert for
mellemtrinnet på afd. Boesagerskolen .
Afd. Balsmoseskolen har haft en del elever til Landsfinale i Skoleskak, i Kolding,
og har ligeledes lagt hus til afholdelse af
”Skolernes Skak dag”.

Skoleskak på afd. Balsmoseskolen

Derudover er der stadig rigtig god udvikling i indskolingernes besøgsdage på
hhv. Søagerskolen og Boesagerskolen. Vi
nærmer os afslutningen på det fælles
kreative projekt, som eleverne har arbejdet med på disse dage.
Der er fernisering og forældrekaffe først i
maj, hvor værkerne skal vises frem. Til
ferniseringen for 2. årgang har vi inviteret borgmester, Karsten Søndergaard og
centerchef Søren Trier Høisgaard, og de
kigger begge to forbi. Endelig har vi lavet aftale med avisen, om at de dækker
arrangementet.

Skolebestyrelse og MED-udvalg har besluttet at ændre SFO’ernes navne i anledning af, at to af skolens SFO’er skal
slås sammen. Det betyder at pr. 1. maj
ændrer SFO-Firkløveren navn til SFOBoesager, og SFO-Mosehuset ændrer
navn til SFO-Balsmosen.
De to nye navne harmonerer med afdelingernes navne og med SFO navne i resten af kommunen
Vi er ligeledes nået så langt i planlægningen af selve flytningen, at det nu er
aftalt, at eleverne flytter til Boesagerskolen om mandagen i den sidste skoleuge
(uge 26).
Vi har endnu ikke lavet det færdige program for dagen, men der sendes selvfølgelig forældreinformation ud, når vi
nærmer os lidt mere.

Blåt hyggehjørne på afd. Søagerskolen

Som tidligere nævnt har Egedal kommune indgået aftale med firmaet, Arkitema,
i forhold til den videre proces med udbygning af vores skoler.
Der har nu været afholdt 3 workshops,
som har givet input til den videre planlægning.
Senest har der, i dag, været afholdt
elevworkshop for ca. 30 elever fra hele
Egedal. Eleverne kom med rigtig mange
spændende bud på, hvordan de ser
fremtidens folkeskole.

Derudover har der været planlagt 2 studieture til hhv. Københavns Kommunes
skoler og til skoler i Halsnæs Kommune.
Begge gange med inspirerende indblik i
skolerenoveringer.
Processen skal munde ud i forslag til 3
scenarier i hhv. Ølstykke og Smørum
som skal politisk behandles i forbindelse
med budgetforhandlingerne.

På skolen er vi nu så småt gået i gang
med fagfordelingen til det kommende
skoleår. Fagfordelingsdagene er planlagt
i vores fælles kalender, og det betyder,
at det er helt uproblematisk, at de lærere fra Søagerskolen, som skal overflyttes
til Boesager for det kommende skoleår,
kan deltage i fagfordelingen på Boesagerskolen. Når fagfordelingen er faldet
på plads, vil vi gå i gang med at lægge
næste års skema for klasserne.

Kommunernes nye kommunikations platform, AULA, er ved at skulle ”rulles ud”
til ledere og medarbejdere. Vi glæder os
til et nyt program, der understøtter skolens kommunikation på en god og nem
måde.
I hører mere om, hvad det har af betydning for jer, som forældre. I får praktisk
information i forhold til hvordan I kommer på platformen, når vi nærmer os det
nye skoleår, hvor AULA skal tages i brug.

Til slut kan jeg fortælle, at vores 8. klasser har deltaget i Bycirklens årlige kinakonkurrence, hvor de skulle skrive en
motiveret ansøgning inklusive CV på engelsk.
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Konkurrencen har til formål at ruste Bycirklens børn og unge til at begå sig i en
global verden.
Eleverne har beskrevet i deres opgave,
hvordan de vil kunne håndtere en rejse
til et land med en anden kultur, men også hvordan de vil kunne håndtere en opgave som værter eller ambassadører for
en gruppe kinesiske elevers besøg i
Danmark.5 elever fra Distriktsskole Smørum skal derfor på studietur til Egedals
venskabsby Wuxi i Kina.

På billedet ses vinderne fra venstre Hannah Bisgaard, Astrid Boye Kaag, Kasper Jurlander Bøge,
Emilie Plouman Hag og Jasmina Frisk.

Rigtig god påske
Dorthe Baun
Distriktsskoleleder
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