Staby Skole d. 7. december 2018
Indskrivning til 0. kl. skoleåret 2019-20
Hvert år starter en flok glade og forventningsfulde børn i 0.kl. på Staby Skole.
Efter sommerferien bliver det jeres barns tur. Men allerede nu skal jeres barn
indskrives på skolen. Det foregår digitalt i perioden 3. januar - 17. januar 2019.
Det eneste, der kræves, er en internetforbindelse og Nem-ID.
Log ind på flg. link og følg vejledningen:
www.holstebro.dk/skolestart
Vi vil gerne invitere alle, der ønsker eller overvejer at indskrive jeres børn i Staby
Skole til:
Informationsmøde tirsdag d. 8. januar kl. 19.00-20.30.
Mødet foregår i fællesrummet på Staby Skole. Her vil børnehaveklasseleder, Kirsten
Mundbjerg, fortælle om, hvordan man bedst forbereder sit barn til skolestart, og
Kirsten og jeg vil fortælle om den samordnede indskoling, samt lidt om skolens
dagligdag, prioriteringer og traditioner.
Vores forældre-PALS rådgiver og skolepædagog, Sonja Kirk Sørensen vil komme
med et oplæg om PALS.
Desuden vil Børnehuset Lærkereden fortælle om førskolegruppens aktiviteter og det
samarbejde der er med de øvrige daginstitutioner i området.
Der vil være mulighed for rundvisning på skolen og hjælp til indskrivning (i så fald
HUSK Nem-ID).
Alle indskrevne elever og deres forældre inviteres til:
Besøg på skolen mandag d. 17. juni kl. 16.30-18.00
SÆT X i kalenderen. Nærmere invitation udsendes ca. 14 dage før.
Har I spørgsmål, eller er I blot nysgerrige på at se, hvad vi er for et sted, er I altid
velkomne til at kontakte os eller komme på besøg.
I er også velkomne til at følge med på skolens hjemmeside www.stabyskole.dk eller
vores facebook side.
Vedhæftet dette brev følger et forældrebrev fra Skole- og rådgivningschefen.
Venlig hilsen
Lene Ettrup
Skoleleder
@mail: lene.ettrup@holstebro.dk
Tlf. 96 11 55 41 / 51 83 82 24
Stabyvej 34 og 36, Staby, 6990 Ulfborg,
Tlf. (Skole) 9611 5540 / (dagtilbud) 9611 5535
staby.skole@holstebro.dk laerkereden@holstebro.dk
www.stabyskole.dk

