Forsidebilledet på dette månedsbrev er fra vores fastelavnsfest den 9. februar
2018. Se flere fotos på vores hjemmeside.

Måneds

brev
e-mail
sanktnikolaj@sanktnikolajskole.dk

marts 2018

Sankt Nikolaj Skole - Esbjerg
Velkommen til foråret og nye elever på
Sankt Nikolaj Skole…….
Her på forsiden vil vi allerede nu byde velkommen til vores nye elever i
Førskolen/kommende 0. klasse. Vi glæder os til at se jer den 19. marts til
det sidste førskolearrangement, hvor vi skal hygge os sammen, inden I
starter i Førskolen den 3. april.

Førskolebørn og forældre i aktivitet

Betaling af skolepenge
Til forældre som har børn, der skal
starte på Sankt Nikolaj Skole,
udsendes girokort fra kontoret.
Disse tilmeldes betalingsservice i
banken, idet skolepengebetaling på
Sankt Nikolaj Skole finder sted via
betalingsservice.

I den anden ende af elevrækken på Sankt Nikolaj Skole, nærmere
bestemt i 10. klasse, er der pæn søgning af nye elever, men i skrivende
stund dog ledige pladser.
Mange af de elever, der vælger 10. klasse her, mangler lige det sidste
skub rent fagligt. Med de faglige udfordringer, som gives eleverne i vores
10. klasse, kan vi give et tilbud, som kan afklare og forberede alle elever
fagligt, uanset hvilken ungdomsuddannelse eleverne vil vælge. Eleverne
får mulighed for at få fyldt op i den faglige rygsæk i alle skolefag. Så
uanset hvilken ungdomsuddannelse man har for øje, er 10. klasse en
optimal mulighed for fagligt at blive bedre klædt på.
Den idé, der ligger bag ved 10. klasses tilbuddet på Sankt Nikolaj Skole,
er i og for sig ganske uforandret - meningen med at vælge en 10. klasse
her på skolen har altid været, at det skal være et afklarings- og
modningsår, både på det personlige plan og på det faglige plan.
Skolebyggeriet er nu for alvor kommet i gang. Vi følger alle godt med i
byggeriet, men specielt eleverne i første klasse har jo haft rigtigt godt
udsyn til udgravningerne til cykelkælderen. Det næste, der nu forestår, er
opsætningen af fundament og betonelementer til kælderen. Disse blev
allerede reserveret hos producenten sidste forår.
Venlig hilsen
Jørgen S. Jensen

Følg mig til side
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Reminder
Der indkaldes hermed til skolens generalforsamling onsdag, den 21. marts 2018 kl.
17.00 – 17.30. Herefter bestyrelsesmøde med konstituering af ny bestyrelse.
Mødet afholdes på lærerværelset, Sankt Nikolaj Skole, Kirkegade 54, 6700 Esbjerg.
Der foreligger følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsen og skolelederen orienterer om skolens økonomiske, driftsmæssige
og pædagogiske forhold.
3. Valg af 1 bestyrelsesmedlem, jfr. vedtægternes § 3, stk. 3, litra c. Pia Puggaard
er på valg og modtager ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår Christian Eliasen, som i
øjeblikket er suppleant, indvalgt i bestyrelsen.
Den katolske menighed udpeger Thong Nguyen for en ny to-årig periode.
4. Fastsættelse af det højeste antal suppleanter og valg af suppleanter, jfr.
vedtægternes § 3, stk. 4.
Pia Puggaard foreslåes som supplant til bestyrelsen.
5. Erklæring til forældrekredsen ved skolens tilsynsførende, Linda Jensen. Linda
Jensen afslutter herefter sit virke som tilsynsførende ved Sankt Nikolaj Skole. Stor
tak til Linda.
6. Valg af ny tilsynsførende, bestyrelsen foreslår Helle Thiesen Egholm for to år,
med virke fra 01.08.2018.
7. Eventuelt.
De gældende regler for valg af bestyrelsesmedlemmer fremgår af vedtægternes §
3, stk. 3 og 4, § 6, stk. 1 og 3 samt § 7, stk. 1- 14.
Bestemmelserne kan læses på skolens hjemmeside sktnikolaj.dk, hvor
vedtægterne kan ses i fuld længde.
Nicki Lund Kristensen,
Bestyrelsesformand
___________________________________________________________________

Ny skolebygning august 2018.
I de sidste par år har vi renoveret flere faglokaler og skolegården, så vores nye
byggeri bliver nu foreløbig sidste etape i udviklingen og opdateringen af skolens
undervisningsfaciliteter.
Skolen opfører en ny tilbygning på skolens nordlige fløj, hvor den nuværende
cykelparkering ligger. Byggeperioden er planlagt til at vare i første halvår af 2018,
således at vort nye byggeri forhåbentlig kan tages i brug omkring skolestart i
august.
På trods af stor søgning til Sankt Nikolaj Skole, er det ikke bestyrelsens hensigt, at
vi skal være flere elever på skolen, end vi er for nuværende, altså maksimalt 24
elever pr. klasse og en årgang på hvert klassetrin fra 0. – 10. klasse.
Formålet med udbygningen er udelukkende at tilbyde bedre rammer,
veludstyrede undervisningsfaciliteter og mere plads for de elever, der er på
Sankt Nikolaj Skole. Vi bliver således en slags antitrendsættere, som helt bevidst
går imod tidens tendens, hvor man etablerer større og større enheder til børn,
både i daginstitutioner og skoler.
Vi hylder ikke princippet om at ”big is better”, hverken når det drejer sig om
skolestørrelse eller i forhold til elevernes trivsel og indlæring, men vi ser det
derimod som en styrke, at skolen ikke er større, idet overblik, ansvar, fælles
fodslaw- og kurs kan bibeholdes, vedligeholdes eller ændres enkelt og hurtigt.
På Sankt Nikolaj Skole prioriterer vi en tryg skole med et udviklende læringsmiljø,
hvor vi alle kender hinanden, hvor man mærker en god stemning blandt børn og
voksne og hvor eleverne kan overskue det skolemiljø, der hver dag danner
rammen om deres børne- og ungdomsliv.

Forårskoncert
Derfor er det med stor fornøjelse, at vi inviterer jer til en hyggelig og musikalsk
forårs-aften på Skt. Nikolaj Skole, torsdag den 22. marts fra kl. 17 til ca. 18.15.
Arrangementet
afholdes i år på Syddansk Musikkonservatorium, Kirkegade 61.
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Jubilæum
Den 1. marts kan Karen Margrethe
Nikolaj
fejre 35Sankt
års jubilæum
påSkole
Sankt
Nikolaj Skole. Hun ønskes hjertelig til
lykke.

Fastelavn
Fredag, den 9. februar fejrede vi
fastelavn i gymnastiksalen i Nørregade
38. Dagen forløb i 2 dele, og vi lagde ud
med eleverne i 0. til 3. klasse i de 2
første lektioner. Herefter var det
eleverne i 4. til 6. klasses tur til at prøve
kræfter med at slå katten af tønden i 3.
og 4. lektion.
Som sædvanligt var der rigtig mange
flotte udklædninger, og forældre havde
sørget for hjemmebagte boller til alle
eleverne.
Tak for det.
På skolens hjemmeside kan I se mange
flotte fotos fra vores fastelavnsfest.

Indmeldelse af nye elever
Mange forældre lader deres børn
indskrive på skolen flere år før
skolestart. Det er vi selvfølgelig rigtig
glade for.
Det er derfor en rigtig god idé, at man
som forældre lader sine børn opskrive
til skolestart, så snart det lader sig
gøre, såfremt man vil være helt sikker
på at have en plads til dem .

Fastelavn 2018

Forårskoncert 2018
Torsdag den 22. marts
Foråret er endelig på vej ☺
Det er derfor med stor fornøjelse, at vi inviterer jer til en stemningsfuld
og musikalsk forårsaften med Sankt Nikolaj Skole.
I vil i løbet af aftenen blive præsenteret for noget
af elevernes arbejde gennem det forløbne år, og numre der er valgt af
eleverne selv i anledningen af koncerten. Alle elever fra den obligatoriske
undervisning i 1. - 4. klasse og elever fra minikor deltager.

Arrangementet afholdes på Syddansk Musikkonservatorium, Kirkegade
61, fra kl. 17.00 til ca. 18.15.
Af pladshensyn er arrangementet kun for eleverne fra de nævnte klasser
og deres forældre.
Vi glæder os til at se jer ☺

