
Nyhedsbrev marts 2019 

 

Zik og Zag 

Husk at tilmelde Jer til åbningen af abeland, - invitationer ligger på pulten. 

 

Rengøringsdag 

Husk der er rengøringsdag i Uglereden lørdag den 6/4. 

I kan se på opslagstavlerne hvem der skal deltage. 

 

Arbejdsdag 

Tak til alle Jer der deltog i arbejdsdagen, - trods regnen fik I godt nok ordnet mange ting. 

 

Generalforsamling 

Husk der er generalforsamling i morgen klokken 19:00. 

Kom og oplev personalet spiller teater. 

Bemærk denne aften er det forældrerådets generalforsamling, hvorfor eks. Økonomi ikke fremgår. 

Har I interesse i økonomi m.m. henvises der til bestyrelsens generalforsamlig den 11/4. 

 

 

Generalforsamling Uglereden/skolen 

Bestyrelsesnyt: 

 Så nærmer tiden sig til generalforsamlingen, derfor vil vi, fra bestyrelsens side, gerne opfordre jer alle til at 

møde op d.11-4-2019 Kom og hør om skolens og bestyrelsens arbejde, udvikling, økonomi, og investeringer 

2018, samt de fremtidige planer og investeringer for 2019. Hør også beretningen fra vores tilsynsførende 

om skolens/ elevernes niveau. og sidst men ikke mindst kom og vær med til at takke vores dygtige 

personale for deres store indsats, den hverdag bidrager med.  

Glæder os til at se jer På bestyrelsens vegne  

 

 

 



Afslutning Hornugler 

Torsdag den 28/3 er der afslutning for hornuglerne og deres forældre. 

Invitation med info herom er sendt ud. 

Søren Rasmussen 

 

Gruppefordeling pr. 1. april 

Pr. 1. april har vi gruppeskift. Det betyder at, hvis andet ikke er aftalt, skifter børnene grupper. Eks. Er man 

sneugle bliver man hornugle. 

Fordelingen af de voksne vil være således: 

Perleugler: Chenette og Sandra 

Sneugle: Ulla 

Hornugler: Maiken, Jette og Camilla H 

Mette vil udelukkende have eftermiddagsvagter, og vil derfor ikke blive tilknyttet en fast gruppe. 

Gitte vil i en periode fungere som husets støttepædagog. 

Anni går for en periode over for at være spirer. 

 

Personalet i vuggestuen vil fortsat være: 

Camilla P, Lise, Jette og Vivi. Om eftermiddagen vil Ulla og Chenette hjælpe til. 

 


