Nerstad skole
Sigdal kommune
----------OKTOBERINFO 2015
Nå har ny rektor takket ja til jobben. Hun heter Hege Løvstad Bye og
jobber i dag som avdelingsleder ved Stalsberg skole i Modum. Hun
har tatt rektorskolen ved UiO. Vi ønsker Hege velkommen til
Nerstad skole! Skolesjef og skolen jobber med å få til en best mulig
løsning den korte perioden skolen blir uten rektor. Kari tar ut litt ferie i
overgangen til ny jobb, slik at hennes siste arbeidsdag på Nerstad er torsdag
19.november.
Det banker og hamrer på taket. Det etterisoleres, legges lufting og nytt takbelegg. Nå får vi et tett
tak som holder varmen inni hus. Arbeidet går unna, og de håper å ha alt ferdig før de går i
juleferie. Så får vi bare håpe at det ikke blir for mye snø før den tid. De flytter seg snart bak til
baksiden av skolen. Da må vi stenge den lille leikeplassen for en periode. Så langt har ikke
arbeidet medført vesentlige utfordringer for skolen.
3.-4.klasse starter opp med svømming denne uka. I år kommer vi til å bruke Odd
Skogen som svømmeinstruktør sammen med lærer/assistent fra skolen. Han holder bl.a.
svømmekurs for barneidretten på Prestfoss. Svømmehallen på Prestfoss er åpen for
familier med barn på fredager kl. 17-18.30. Vi oppfordrer elever og foreldre til å
benytte muligheten til noen økter i bassenget.
I november skal 5.-7.klasse gjennomføre Elevundersøkelsen. Elevundersøkelsen er en
elektronisk spørreundersøkelse hvor elevene får si sin mening om læring og trivsel på
skolen. Mer info finner dere på http://www.udir.no/Laringsmiljo/Elevundersokelsen/

Også i år får skolen glede av å ha lærerstudenter i praksis. Stine Asbjørnshus og Lena Torgersen
skal være under Maritas ledelse i uke 45 og 46 og to uker til våren. Spennende å få nye tanker og
ideer fra noen som er under utdanning og kunne gi dem praksis og erfaringer tilbake.
Nå er det to måneder til jul! Årets juleverksted blir fredag 29.november. Også i år
ønsker vi foreldre og besteforeldre velkommen som gode hjelpere. I år tar vi opp
igjen tradisjonen med felles kakao i matpausen. Det kommer nærmere invitasjon
etter hvert, men sett av dagen hvis dere har mulighet. Skolen er også invitert på
adventsgudstjeneste sammen med Prestfoss skole tirsdag 8.desember kl. 9. i
Holmen kirke.
27.10.15 Hilsen Kari (rektor)

