
NYHEDSBREV    Pilehaveskolen den 19.december 2016. 
 
 
 
Kære forældre 
 
Så er der atter gået et helt år, siden vi sidst ønskede hinanden god jul. 
 
I hele december måned er der som sædvanligt blevet julet på Pilehaveskolen. 
 
Den 15. december var elever og alle medarbejdere i Vor Frue kirke i Assens, hvor vi sang nogle af 
julens salmer, og hvor skolens kommende konfirmander læste juleevangeliet. Det var en rigtig fin 
oplevelse for både børn og voksne. 
 
Den 12. december var der Luciaoptog med efterfølgende æbleskivespisning. 
Det var et smukt syn at se store og små gå med lys i den gule gang, og også i år var det dejligt at 
opleve den flotte opbakning fra forældre og bedsteforældre. 
 
Den samme opbakning var der også, da SFO afholdt juleklippeeftermiddag, hvor rigtig mange 
bedsteforældre var mødt op for at klippe julehjerter sammen med deres børnebørn. 
 
Julemåneden blev indledt med fælles morgenbord den 3. december, hvor alle skolens elever mødtes 
omkring et morgenmåltid i kantine og personalerum. Mellem A stod for indlæg om, hvad klassen 
havde arbejdet med og havde også valgt hvilke sange, der skulle synges. 
 
Det giver en god samhørighed mellem alle skolens elever, at vi en gang om måneden mødes omkring 
en fælles aktivitet, og det er også godt at opleve, at børnene er rigtig gode til at stille sig op for alle 
skolens elever, når der skal fortælle om, hvad de har lært i deres undervisning. 
 
I hele december måned har vi til den daglige morgensang sunget fra et særligt julesanghæfte. 
 
Ved Børnetorvet har der været udstilling af nisser i alle størrelser og flotte farvestrålende 
juledekorationer, og den gule gang har været flot smykket med julehjerter. 
 
Julemåneden bliver afsluttet med fælles juleafslutning for hele skolen den 20. december, hvor 
julemanden også i år tager sig tid til at besøge Pilehaveskolen. 
 
Selv om hele december måned har stået i julens tegn, har der også været plads til lidt andre 
aktiviteter. 
 
Pilehaveskolen har været så heldig, at Assens kunstråd har bevilget os en sum penge, der sammen 
med fondsmidler, skal finansiere en vandkunst, der opsættes i vores gårdhave sidst i 2017. 
Dette sker i et tæt samarbejde med keramiker Per Ahlmann. 
Vi har allerede haft de første indledende møder med kunstneren, og han glæder sig meget til 
samarbejdet og især til at blive inspireret af alle vores elever. 



Vores forældrebestyrelse har haft nogle gode drøftelser om skole/hjem samarbejdet. Disse drøftelser 
er mundet ud i reviderede retningslinjer for skole/hjem samarbejdet. Disse retningslinjer er vedhæftet 
dette Nyhedsbrev. 
 
Endelig har Pilehaveskolen fået en ny hjemmeside, som vi glæder os rigtig meget til at præsentere for 
forældre og vores eksterne samarbejdspartnere. 
Der mangler lige et par tekniske ting, før den ”går i luften”. 
Der komme besked ud, lige så snart den nye hjemmeside er tilgængelig. 
 
 
 

Sluttelig vil jeg ønske alle en rigtig god jul og  
et godt nytår og tak for et godt samarbejde i det år, 
der er gået. 
 
Venlig hilsen 
 
Mette Karlsson 

skoleleder 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nyt til kalenderen 
 

Skolestart efter juleferien er den 2. januar 2015 
 


