Nyhedsbrev for maj

Kære elever, forældre og pårørende
Så er det blevet tid til det første nyhedsbrev fra min hånd. Jeg hedder Britt og er den nye daglige
leder af STU’en - og jeg er allerede meget glad for dette helt unikke sted!
Jeg startede efter påske med en overleveringstid sammen med Louise og har derfor nu haft to
uger til også at lære jeres skønne, imødekommende og søde unge at kende. Jeg har også nået at
hilse på nogle af jer forældre og pårørende, og jeg ser frem til at møde jer alle. Jeg er bl.a. at finde
ved håndvasken onsdag og torsdag morgen og ellers på kontoret og rundt om på Levuk… Sidst,
men ikke mindst, så håber jeg, at vi alle ses til sommerfesten i Stængehus d. 22. juni kl. 17-19.30.
Sæt et stort kryds i kalenderen. Der kommer mere info i næste nyhedsbrev og en separat invitation i starten af juni måned.
Statusmøder
Som skrevet i sidste nyhedsmail, så er det 1. års elevernes tur til statusmøder her i maj. Her fra Levuk STU vil jeg sammen med kontaktlæreren og Emilie også deltage i disse møder. Vi glæder os til
at se jer til lune croissanter og en snak om året der er gået. Hvis I ikke allerede har givet besked, så
fortæl gerne, om I kommer på skolen eller ønsker at tage den over skærmen.
Ude-dagligliv i Stængehus
Vi benytter os af det gode solskinsvejr og har fundet haveredskaberne frem ude i Stængehus. Der
bliver gravet og sået vilde blomster. Vi dyrker biodiversitet og mærker, hvordan havearbejdet også
sætter sig i vores kroppe og muskler. Derudover er der fortsat fokus på madlavning og noget af det
tilberedes på vores nye udendørs bålovne. Så der er dage med mange røde kinder og et hint af
røglugt.
Boformer/Kend din by
I uge 20 har vi temauge: Boformer/Kend din by. Her deles vi op i nye hold, der følger sin årgang.
1. og 2. årgang arbejder med boligdrømme, indretning og stifter bekendtskab med forskellige boformer. 3. årgang gør sig klar til et liv i egen by. Der googles og undersøges vigtige og nødvendige
spots i egen by og sidst på ugen besøger 3. årgang hinandens byer.
Vigtige datoer
13.-15. maj: Bededagsferie
26.-29. maj: Kristi Himmelfart
4.-6. juni: Pinseferie
22. juni: Sommerfest
24. juni: Sommerafslutning
Mange gode hilsner
Britt og co.

