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Forældrebrev  6   juni 2018 
Kære forældre,  
Tak til alle der var med til ”Südenseelauf” i lørdags. Det var en fantastisk formiddag med masser af 
sved på panden og hyggeligt samvær. Nu venter sommerferien lige om hjørnet, så jeg vil benytte 
lejligheden til lige at komme med de sidste informationer og allerede nu ønske alle en dejlig 
sommer. 
 
Halvårsplan 
Igen i år modtager i en halvårsplan med kommende aktiviteter. Halvårsplanen er tænkt som en 
information til jer forældre. Mange af aktiviteterne foregår i skoletiden og er kun for eleverne, 
enkelte aktiviteter er for jer. Der kan forekomme ændringer eller nye aktiviteter kommer til. Det er 
en foreløbig plan med de aktiviteter der på nuværende tidspunkt allerede er noteret. I tilfælde af 
evt. ændringer skal I nok blive orienteret i god tid. 
 
SFO bidrag 
Vi har nu afsluttet vores undersøgelse ift. SFO åbningstider og flertallet ønskede ikke længere 
åbningstider. Så også til næste skoleår bliver alt ved det gamle. Bidraget for 1. barn er 67,00 Euro 
og 2. barn betaler 46,90 Euro. SFO bidraget skal gerne være skolen i hænde senest den 5. i hver 
måned. Jeg udsteder altid gerne en ”Bescheinigung” til Finanzamt over de bidrag, der er blevet 
betalt. I tilfælde af, at en sådan attestering ønskes bedes man henvende sig til mig. Endvidere 
gælder det for elever, der fortsætter i SFO efter sommerferien, at man betaler bidraget også i 
sommerferien, altså gennemgående. Nye elever, altså kommende 1.kl. betaler første gang i august 
og elever der stopper i SFO, skal huske at slette deres ”Dauerauftrag”.  
 
Buskort 
Ligesom de andre år er jeg gået i gang med buskort bestillingen. 
 For skoleåret 2018/2019 gælder de samme betalingssatser som sidste år i forbindelse med 
bustransport. Buskortet for elever i 1.-4 kl. koster 80,00 €, 2.barn 60,00 € og 3.barn 40 €, 5./6. kl 
135 €. Der afleveres et pasbillede på skolen efter ferien. Kortet må først udleveres når pengene er 
blevet overførte. 
 
Tag der Bewegung 
Den 2. juli deltager hele skolen i ”Tag der Bewegung”. Eleverne skal ikke medbringe skoletaske 
denne dag. En lille rygsæk med mad og drikke er nok. Byen opfordrer alle til at være med og til at 
lade bilen stå denne dag (så vidt mulig). Der vil være aktiviteter hele dagen og et godt foredrag 
med Torsten Heuer om aftenen. 
 
 

De bedste hilsener  

Melanie Schlüter-Jessen 
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