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Flyverdragterne og termostøvlerne er i denne tid ved at
blive skiftet ud med gummistøvler og overtræksbukser.
Nogle gange stryger børnene
af sted uden jakke, når klokken ringer til frikvarter. Lyset
trækker, det er blevet varmere,
og energien vender tilbage.
Foråret er over os!
Foråret er en dejlig tid, og i
skoleverdenen er det er travl
tid. Det er tid til elevplaner,
trepartssamtaler, og nogle
begynder måske allerede at
gøre sig tanker om næste skoleår. Nogle gør sig nok ekstra
tanker; nemlig de kommende
0. klasser. Alle har kunnet få
deres ønske opfyldt og er
blevet indskrevet på den afdeling, de allerhelst ville. På af-

deling Sundhøj får vi 45 børn.
Vi glæder os rigtig meget til at
hilse på dem, når de i uge 18
kommer og skal gå i skole i
fire dage.
Vi har i øvrigt styrket samarbejdet mellem skole og børnehave på Tåsinge i dette skoleår. Ud fra et motto om, at
”alle tager ansvar for overgangen til barnets næste oplevelse” arbejder vi med at nærme
os et fælles børnesyn og få et
bedre kendskab til hinandens
virkeligheder, så vi i højere
grad kan inkludere børn i fællesskaberne.

at fortælle vores børn, at det
er helt naturligt, når man
kommer i puberteten. Vi skal
ruste dem til et udfordrende
teenageliv ved at anerkende, at
det er hårdt, men fortælle, at
det er en fase, de skal kæmpe
sig igennem.
Nu kæmpede vi os sammen
gennem vinteren. Foråret er
her og varsler lyse tider. Det
bliver godt :-)
Gitte Kondrup Ebbesen
Afdelingsleder

Fællesskabet er det vigtigste,
vi har, og det skal vi værne
om. I Mellemskolen oplever
vi, at børnene bliver usikre på
fællesskabet. Her skal vi huske

Fastelavn i Helhedsskolen
Fredag d. 6. februar, lige inden vi kunne gå på vinterferie,
afholdt vi fastelavn i Helhedsskolen.
Vi har fået en del forældrehenvendelser med konstruktiv
kritik, og vi har også selv evalueret arrangementet i personalegruppen. Næste år bliver

det anderledes, så der bliver
bedre tid og overraskelser i
tønderne :-)
Men selv om arrangementet
var lige lovligt komprimeret,
og der er plads til forbedringer, oplevede vi glade og ivrige børn med kreative udklædninger.
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Koncert i Mellemskolen
hedsskolen til at komme og få
sig en oplevelse, og mange
forældre havde også fundet
vej.
Koncerten bestod af seks
numre, hit på hit. Det var
svært at sidde stille.
Siden efteråret har Jonas øvet
og øvet med Mellemskolen, så
de blev klar til at afholde koncert torsdag d. 5. marts. Og
klar! ? Det var de!
Klokken 10 væltede det ind
med folk i arenaen. Mellemskolen havde inviteret Hel-

Tak til Mellemskolen for denne store oplevelse. Der blev
leveret en fantastisk energi og
et godt stykke arbejde.
Også tak til Ulrik for at springe til som lydmand.
Specielt tak til Jonas for at

have modet til at kaste sig ud i
samspil af denne kaliber. Det
kræver sin mand at koordinere tværfløjte, trommer, keyboard, koklokker, bas, guitar,
bongotrommer, sangstemmer
og hvad der ellers hører sig til,
når bl.a. Maroon 5 skal fyre
”Animals” af .
Der er ingen tvivl om, at Mellemskolen har lært meget her.
Og der er heller ingen tvivl
om, at børnene fra Helhedsskolen nu glæder sig, til det
bliver deres tur til at spille på
den store scene.

Mini Cup 25. marts 2015
Tåsingeskolens SFO gentager
succesen, når hallen åbnes og
banerne gøres klar til den 4.
udgave af Tåsingeskolens
Mini Cup.
Mini Cup er en alternativ måde at spille fodbold på, og det
er et arrangement for alle!
Arrangementet foregår i år i
en del af skoletiden for at
understrege, at det er et arran-

gement for alle. Det giver
også mulighed for, at 8. klasse
har mulighed for at hjælpe.

”Det  fedeste  ved  Mini  
Cup er, at vi er blandet
på forskellige hold, så vi
skal samarbejde, og man
skal gøre sit bedste. Det
er  sjovt  og  hyggeligt”

Formålet med Mini Cup er
først og fremmest at skabe en
skoledag, hvor vi har det
sjovt! Men formålet er også at
skabe fællesskab på tværs af
store og små, samt at skabe
følelsen af at kæmpe for noget
sammen.

Bastian 2.b og Filippa 2.a

”Vi er blevet ramt af MGP!”
”Vi har væltet rundt på gulvet
både i dag og i går - Vi har
danset, vi har sunget over 100
år - Der er noget i luften, som
ingen helt forstår”.

til 3. klasse. Der er meget
læring i sådan et projekt, som
er dybt afhængig af godt kammeratskab og forpligtende
samarbejde.

Sådan lyder det, når en Helhedsskole er blevet ramt af
MGP.

Sådan en tid, hvor man skal
øve sig og spille nye roller,
kan for mange børn også være
ufordrende. SFO står klar til
hjælpe og guide, hvis børnene

Også i år arrangerer SFO
MGP på Tåsingeskolen for 1.

oplever problemer.
Showet afholdes tirsdag
d. 21.april kl. 17 i arenaen. I kan godt sætte
kryds i kalenderen og
pudse jeres sko - for:
”Gå amok, gå i chok,
for nu blir’ det vildt du er blevet ramt af
MGP”

Kontaktinfo:

Har I spørgsmål eller kommentarer, er I
altid velkommen til at kigge forbi, skrive
eller ringe.
Afdelingsleder: Gitte Kondrup Ebbesen
Telefon: 62234707/ 24886326
SFO: 62234724
E-mail:
gitte.kondrup.ebbesen@svendborg.dk

HUSK at SFO har åbent i
påskeferien alle hverdage
fra 6.30 -16.30
Stemningsbillede fra sidste års MGP

Datoer til kalenderen
Helhedsskolen:

Mellemskolen:

25. marts: Mini Cup

12. marts: Fællessamling

Uge 14: Påskeferie (almindelig
skoledag igen tirsdag d. 7.
april)

Uge 14: Påskeferie

8. til 17. april: Læseraketten for
1. - 3. årgang

9. april: Fællessamling

Uge 18: kommende 0. klasser
på besøg mandag-torsdag.

25. juni: idrætsdag

25. juni: idrætsdag

8. april: De små fags fest (invitation
kommer senere)
8. til 17. april: Læseraketten

