Kære alle
Hov, så blev det pludselig sommer igen Løvet hænger tæt og grønt på træerne på legepladsen,
de lyse timer er mange og aftenerne er lange og lyse. Hvor blev det skoleår dog af, jeg synes
nærmest lige det er begyndt – men måske går tiden bare hurtigere når man er i godt
selskab…?
På skolen er der blevet ret stille. Efter endnu en hektisk og travl juni måned er alle vores
elever gået på ferie, og i de her dage er det faktisk bare pedellerne , administrationen og nogle
af lærerne som ”nørkler” lidt med nogle opgaver og møder på skolen.
Men stilheden giver også plads til at få lavet lidt af alt det jeg ikke lige fik nået i juni. Det blev
fx ikke til det planlagte nyhedsbrev inden ferien, men et nyhedsbrev skal I have selvom
børnenes ferie er startet, så værsgo`…
Sommerfesten: Blev jo til under nogle lidt anderledes omstændigheder end den plejer. Som en
følge af lockout`en valgte skolen, som bekendt, at holde fast i grundskemaet i
sommerfestugerne stedet for at have anderledes skema alle dagene.
Det betød, at vi brugte færre timer til at forberede børnenes forestilling end ellers. Men trods
de nye omstændigheder, lykkedes det for elever og lærere – på tværs af klasserne - at lave en
helt igennem flot optræden, med smukke sange, god musik – og flere af de øjeblikke hvor de
små hår rejste sig på armene – I er for seje!.
Trods lidt dystre vejrudsigter, endte vejret med at holde stort set hele dagen, og heldigvis for
det.
Det blev nemlig en helt igennem god dag med en fantastisk stemning, og rigtig mange
mennesker som hyggede sig med boder, koncerter, udstillinger og godt samvær. Og så var der
madboderne, som igen i år havde et udvalg og en kvalitet, som uden tvivl gjorde
Gammelmosevej 226-228 til landets kulinariske epicenter d.22 juni.
Forældrene i anden klasse havde, traditionen tro, lavet revy i salen, hvilket endnu engang blev
en uforglemmelig oplevelse. Superflot, modigt og sjovt af jer!
Tak til alle for indsatsen med at lave endnu en fantastisk sommerfest. På en dag som d.22 juni,
hvor elever, lærere og forældre forener kræfterne, går det virkelig op i en højere enhed at
være på Den lille Skole!
Musikfestival: D.24-26 juni, tog hele overbygningen afsted til Lilleskolefestival, som i år blev
holdt i Humlebæk. Der var godt 1300 unge mennesker fra hele landet på festivallen, hvor
eleverne - selvfølgelig også vores musiklinje - gav koncerter og hyggede sig med hinanden.
Meldingerne fra turen lyder på god stemning, solskin, masser af musik, venner, kærester og
alt det andet, som hører til en god festivaloplevelse med sin skole. Og så lykkedes det oven i
købet for eleverne både at blive ufrivillige deltagere ved et natligt rodeo, samt hjemtage
pokalen fra festivallens fodboldturnering – en herlig begivenhedsrig afslutning på skoleåret.
Hjemmeside: Jeg ved godt, at det er ”risci business” at skrive om skolens nye hjemmeside.
Sandheden er, at den har haft en noget ”hård fødsel”, men nu skulle det være ”ganske vist” – vi
får en ny hjemmeside i ”luften” inden efterårsferien. Vi har engageret et firma af

professionelle programmører, som har lovet at arbejde en del af sommeren med at sætte
hjemmesiden op. Jeg glæder mig til at kunne præsentere jer for resultatet.
Generalforsamling: D.18 april holdt skolen generalforsamling. I kan læse referatet på
hjemmesiden, men jeg vil bare benytte lejligheden til at glæde mig over, at hele bestyrelsen
havde lyst til at fortsætte (selvom lidt af holdopstillingen ændrede sig). Jeg ved, at det nogen
gange også er hårdt at være bestyrelsesmedlem på Den lille Skole, men for pokker hvor er det
et væsentligt og vigtigt bidrag I hver især giver til skolen – og for det meste er det faktisk ret
sjovt…….
Elevtal: Det har været et skoleår, hvor den større søgning til skolen er fortsat. Det betyder, at
vi har kunne sige ”goddag og velkommen” til en del søde nye elever i løbet af året.
At der kommer nye elever til, er der i sig selv ikke noget usædvanligt ved, men jeg vil alligevel
lige nævne en lidt usædvanlig ”detalje”. De 9 nye elever som starter efter sommerferien, skal
alle gå i vores 7 og 8 klasse. 6 af de unge mennesker kommer alle sammen helt oppe fra
Hillerød Lilleskole, og har valgt at tage den lange vej til skole for at gå hos os. Det synes jeg er
en god historie for skolen…….
Velkommen til alle nye elever og forældre. Jeg ved at klasserne vil tage godt imod jer og jeg
håber I vil få nogle rigtig gode skoleår hos os.
Vi går på sommerferie med et elevtal på 214 elever og ventelister på flere klassetrin, hvilket
er en meget positiv udvikling.
Tak for et godt, spændende - til tider frustrerende – men mest af alt sjovt skoleår.
Vi har dygtige lærere og pædagoger, en god administration, opbakkende og opmærksomme
forældre, og nogle helt igennem søde, herlige og meget forskellige elever .
På skolen skal vi alle sammen holde lidt velfortjent ferie nu og så glæder vi os til at se jer igen
til august.
Rigtig god sommerferie til jer alle sammen.
De bedste hilsener
Simon

