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Efter er travl, men spændende afslutning er eleverne nu klar til at holde sommerferie.
Uge 24 var for eleverne i A-afdelingen fokuseret på en af vores kendte og elskede
børnebogsforfattere, nemlig Ole Lund Kirkegaard, som blandt andet har givet os historierne
om Lille Virgil, Orla Frøsnapper, Albert, Hodja fra Pjort og Gummi-Tarzan.

Ugen sluttede helt i Ole Lund Kirkegaards univers med gummistøvlekast, en klatretur i
pæretræet, barnevognsræs, langspyt og kast med remoulademadder.

Den sidste skoleuge bød på en tur til stranden ved Christiansminde. Her var temaet
krabber og eleverne fik lejlighed til at fange krabber, tilberede og smage krabbesuppe,
krabbevæddeløb, krabbequiz, observationer af dyreliv i søen, spil og meget mere. En
fantastisk dag, hvor vi var begunstiget af godt vejr.
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Alt imens A-afdelingen var optaget at Orla Frøsnappers univers og krabbedag gik 9. og 10.
klasserne til prøve eller forberedte sig til prøverne, inden de onsdag og torsdag endeligt
kunne lade sig hylde ved translokationen. Det var på den ene side vemodigt, men på den
anden side også glædeligt at kunne sende dem videre på deres dannelsesrejse. Vi ved, de er
klædt godt på, både personligt, fagligt og socialt.
Efter renoveringen af skolegården har pedellerne og håndværkerne haft travlt med
istandsættelsen af gymnastiksalen, så den kunne blive klar til translokation. Gymnastiksalen
er blevet sat i stand fra top til tå og er nu ”i bedre form” end længe set.
Som I måske har set i avisen, så forventer vi, at kommunen udbyder et areal på
parkeringspladsen langs Dronningemaen til salg indenfor de næste måneder. Det sker med
henblik på opførelse af en ny idrætshal til erstatning af eksisterende badmintonhal. Det er nu
et år siden, vi sendte en forespørgsel til kommunen i forhold til køb af et passende areal med
henblik på halbyggeri. Om vi ender med at kunne udvide skolens fysiske rammer vides endnu
ikke. Det afhænger af en lang række faktorer, som forhåbentlig falder på plads inden for det
næste halve år. Men vi har en drøm om at blive bygherre og om at kunne skabe bedre
faciliteter for idræt og fysisk aktivitet, for samlinger og arrangementer og for undervisningen.
Samtidig har vi et godt samarbejde med Svendborg Badmintonklub, der vil kunne leje sig ind
efter normal skoletid. Alt i alt en winwin-situation for både skolen, badmintonklubben og
kommunen.
Sommerferien er også tid til både at tage afsked og byde nye ansatte velkommen.
Kata Ökrös afslutter som planlagt sit vikariat, da Mette Caspersen vender tilbage efter
orlov. Vi har lært Kata at kende som en spændende lærer, med stort hjerte for eleverne, stort
engagement og optagethed af undervisningen. Vi siger Kata tak for et godt skoleår og glæder
os til at se hende igen til august, hvor hun vil blive tilknyttet skolefritidsordningen.
Jytte Hovmand stopper efter 9 år på skolen, de sidste 6 som børnehaveklasseleder.
Jytte har sammen med Camilla været mange elevers og forældres første møde med Haahrs
Skole og har efterhånden bygget en del nye klasser op. Hun har givet mange projekter liv og
indhold og gennem alle årene forstået, at se eleverne og sin undervisning i børneperspektiv og
med det udgangspunkt givet dem en god start på skolelivet. Jytte begynder efter
sommerferien på Oure Skolerne, hvor hun skal være kost- og skolepædagog.
Som ny børnehaveklasseleder har vi ansat Nanna Nannestad. Nanna er oprindeligt
fra Vestfyn, men har de seneste år boet i København. Nu vender hun tilbage til Fyn og
Kværndrup, hvor hun skal bo sammen med sin mand. Nanna er først uddannet indenfor
kommunikation og engelsk, men senere har hun taget pædagoguddannelsen og har de
seneste 3 år beskæftiget sig med de yngste skoleelever.
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Vi siger også velkommen Helle Heister. Helle er uddannet lærer fra Den Frie
Lærerskole og i øvrigt naturvejleder. Helle har de seneste år været tilknyttet skolen i
forskellige vikariater, men i det kommende skoleår vil hun indgå som en mere fast del af
lærerkollegiet.
Vi glæder os til at tage imod de nye lærere og præsentere dem på første
skoledag!
Med udgangen af dette skoleår siger vi også farvel til Jon Hornemann. Jon har
været pedel på skole i 19 år og er kendt af elever og lærere som en tjenstvillig, snakkesalig og
dygtig håndværker. Af samme grund har alle sat stor pris på Jon. Nu er han efterhånden
blevet 71 år og synes det er tid at koncentrere sig om haven, familien og de mange andre
fritidsinteresser. Vi siger Jon tak for lang og tro tjeneste og ønsker ham alt vel fremover!
Fripladstilskud for skoleåret 2017-18
Husk at ansøgninger om at komme i betragtning til fripladstilskud for skoleåret 2017-18, skal
være afleveret til skolen (personligt eller på mail: haahrs@haahrs.dk)senest den 1. september,
2017.
Ansøgningsskema ligger på Forældreintra.
Ansøgningsskema kan også afhentes på skolens kontor.
Evt. spørgsmål kan rettes til forretningsfører Lisbet Thue Hansen på 62172874 eller på
Haahrs@haahrs.dk
Skemaet for det kommende halvår vil være synligt på intra fra tirsdag den 28. juni. For
at opnå fleksibilitet i tilrettelæggelsen lægger vi skemaer for et halvt år ad gangen. Det
betyder, at eleverne op mod jul vil få et nyt skema gældende fra jul til sommer.
Første skoledag efter ferien er mandag den 14. august, hvor eleverne i 1. – 9. klasse
møder kl. 8. Kl. 8.15 er der fælles velkomst i skolegården. Resten af dagen frem til kl. 11.35
foregår i klasserne, hvor eleverne er sammen med deres klasselærere.
De nye elever på 0. årgang møder til deres første skoledag kl. 9.
For 10. årgang er der et særligt opstartsprogram, som starter med introtur.
På gensyn og god ferie til alle!
Venlig hilsen
Michael Graugaard
Skoleleder
PS: Sæt kryds i kalenderen torsdag den 7. september, hvor vi mødes til Skolefest.
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