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Kirkegade, en cyklistvenlig
gade;-)
Husk at tage hensyn til medtrafikanter, når
du bringer dit barn til skole. Skolen
anbefaler, at du sætter dit barn af på
Nygårdsvej, alternativt i parkeringsbåsene
i Kirkegade langs med skolen. Mange
cyklister oplever, at cykelbanen er blokeret
af biler, og det kan forårsage at farlige
situationer opstår.

Lejrskole 0. klasse
I maj måned var 0. klasse for første gang
på lejrskole. Det er en stor begivenhed, når
de små elever første gang skal være
hjemmefra med resten af klassen. Alle
klarede det rigtig fint, og 0. klasse havde
en fantastisk god tur til Marbæk. Fredag
kom klassens forældre og oplevede stedet,
hvor de små poder havde boet. Det blev en
rigtig hyggelig og meget velbesøgt
eftermiddag;-)

Sidste skoledag den 24. maj, massser af karameller i
klasselokalerne og i skolegården.

Sankt Nikolaj Skole - Esbjerg
Så går vi ind i skoleårets sidste måned….
Forårsfesten, som 8. klasse arrangerede, blev et brag af en fest.
Eleverne i 8. klasse havde virkelig en travl aften sammen med deres
forældre og lærere. Der var solgt omkring 650 madbilletter, hvilket
vidner om meget stor tilslutning. Børnene havde travlt med at prøve
de mange aktiviteter, som var arrangeret i aftenens anledning.
Tusind tak til elever, forældre og klassens lærere for en festlig og
hyggelig aften for os alle.
Den 18. maj deltog 5. klasse i ”De Katolske Lege” i Århus. Det blev en
sjov og aktiv dag, og måske blev nye venskaber knyttet på tværs af
skolerne.
Siden sidst har eleverne i 0. klasse været på lejrskole i Marbæk. Den
første lejrskole i elevernes skoleliv, men så langt fra den sidste. På
skolen ønsker vi, at eleverne kommer på lejrskole ofte i løbet af deres
karriere på ”Nikolaj”, så det er godt at begynde tidligt med at øve sig
på at være hjemmefra. Alle de små elever klarede lejrskolen flot og i
godt humør, rigtig fint;-)
Sidste skoledag fandt sted den 24. maj, eleverne spiste morgenmad
sammen i skolens gymnastiksal og kårede hinanden med sjove
udnævnelser. Herefter gik turen over på skolen, hvor
afgangseleverne meget rundhåndede delte flødekarameller ud til alle
de elever, der havde lyst til at få en samling. Herefter var der
rundboldkamp i parken sammen eleverne i 7. - og 8. klasse.
De mundtlige prøver finder sted i perioden 29. maj til den 20. juni.
Oversigter over de mundtlige prøver er udsendt til eleverne og deres
forældre.
For 8. klasses vedkommende er der skriftlige og mundtlige årsprøver i
løbet af de to sidste skoleuger. Info er tilgået elever og forældre.
Alle ønskes held og lykke med prøverne.
Med ønsket om en rigtig god og varm sommerferie, vil vi gerne fra
Sankt Nikolaj Skole sige tak for samværet med jeres børn i det
skoleår, der nu snart er gået:-)

Venlig hilsen Jørgen S. Jensen
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Renoveringer i skolens sommerferie
Medens elever og lærere holder sommerferie, arbejder
håndværkere på skolen. I skolegården fjernes alle de gamle
legeredskaber, og der indrettes en helt ny skolegård, hvor der
rykkes rundt på mange aktiviteter, ligesom der bliver etableret
nye aktivitetsmuligheder for skolens elever. Vi glæder os
allerede til at se det færdige resultat. Udvendigt går malerne i
gang med at male alle vinduer i den gamle skolebygning ud
mod Nørregade.

Orientering m.m.
Skolestart efter sommerferien
Efter ferien er første skoledag, onsdag den 9. august. Eleverne
møder fra kl. 09.00 – 13.00 efter almindelig mødeplan.
Elevernes nye skemaer for det kommende skoleår udleveres
mandag i uge 24
Fripladstilskud
Såfremt man vil ansøge om fripladstilskud, afleveres
ansøgningsskemaet senest den 28. august 2017.
Bogaflevering
Der er generel bogaflevering for alle klasser onsdag den 21.
juni - Niende klasse dog tirsdag den 20.
Skolepenge
Vi gør opmærksom på, at skolepengebetalingen for et skoleår
er delt ud på 12 rater for alle elever, der betales derfor også
skolepenge i juli måned.
Tilmelding til betalingsservice
Al skolepengebetaling foregår over PBS. Tillmeld jer derfor
venligst PBS.
Niko*Legen
Alle 3. klasseelever, der er tilmeldt Niko*legen i dette skoleår,
udmeldes automatisk ved skoleårets slutning.
De nuværende førskolebørn skal alle tilmeldes Niko*Legen til
start i august. Tilmelding af Førskolebørn, som skal gå i
Niko*Legen fra august 2017, skal foretages senest den 23. juni
til personalet i Nikolegen.
Dimissionsfesten
For elever i 9. og 10. klasse og deres forældre afholdes tirsdag,
den 20. juni 2017 kl. 19.30 i skolens gymnastiksal. Nærmere
herom senere.
Valgfag det kommende skoleår
Tilbuddene kommer ud på forældreintra efter ferien.
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Klasselærere kommende
skoleår.
0. kl. Lone Kristensen
1. kl. Carsten Bryan Lund
2. kl. Berit Andersen
3. kl. Gitte Mikkelsen/Geoff
Tiddy
4. kl. Sara Nielsen
5. kl. Nynne Hahn-Pawlak
6. kl. Gerda Enemark
7. kl. Lars Høyer Jensen
8. kl. Anne-Mette Larsen
9. kl. Lene Hummelgaard
10. kl. Jonas Kjær

Fortsat tildeling af ekstra
ressourcer i indskolingen;-)
Fra skoIeåret 2014-15 prioriterede
vi på skolen ekstra ressourcer til
indskoling og melletrin i form af
flere tolærertimer. Evalueringen af
dette tiltag har resulteret i, at vi
fortsætter dette i kommende
skoleår. I skoleåret 2016 – 17 er
indskolingen tildelt 21 lektioner i
tolærerressourcer. I 2017 – 2018
er der nu 26 lektioner med tolærerordninger.
Skolen har også i andre klasser til
og med 6. klasse skemalagt en del
lektioner med enten delte klasser
eller to-lærerlektioner.
Herudover vil mange af
spec.centrets lektioner også foregå
i klasserne. Samlet set tilgodeses
skolens elever med 59 lektioner pr.
uge til to-lærerordninger,
støtteundervisning, lektiecafé eller
dansk for to-sprogede.

Ordbøger for skolens elever

Fra sidste skoledag
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