Nyt fra Støtteforeningen – Januar 2014
Indskrivning til kommende 0. klasse
Det er tid til skoleindskrivning for børn, der starter i 0. klasse efter
sommerferien. I den forbindelse holdt skolen et informationsmøde for
kommende og interesserede forældre til børn i 0. klasse.
I støtteforeningen har vi bidraget med forskellig markedsføring i lokalradioerne,
på Facebook, avisannoncering, plakater mv. for at gøre opmærksom på
informationsmødet og på Stauning Skole som et alternativ til de øvrige skoler i
området. Vi deltog også på mødet og fortalte om foreningens arbejde.
Vi har fået god respons på markedsføringsindsatsen. Fire forældrepar fra Skjern
deltog på informationsmødet sammen med ca. dobbelt så mange fra
skoledistriktet, og flere andre forældre fra Skjern har været på besøg på skolen i
ugerne før og efter informationsmødet. Det var et godt og positivt møde med
spørgelystne deltagere. Det er fortsat tydeligt, at transporten til og fra skole i
Stauning er en meget vigtig faktor, når forældre fra Skjern overvejer at vælge
Stauning Skole.
Skolen forventer 10 børn fra eget skoledistrikt i den kommende 0. klasse og
håber på yderligere 4-5 elever fra andre distrikter.
Avisindsamling
Lørdag den 1. februar holder vi årets første avisindsamling. Vi satser stort i år,
og går efter at indsamle i alt 55 tons pap og papir i 2014.
Vores faste hold af effektive indsamlere kører som sædvanligt i Stauning og
Dejbjerg fra kl. 10.00 og henter pap og papir, som står ved vejen. Har du pap og
papir du vil af med inden da, kan du altid aflevere det i en container i skuret i
skolegården. Du er også velkommen til at aflevere det på Stauning
Maskinstation på indsamlingsdagen.
Vi tager imod al slags pap og papir med stor tak. Kender du til virksomheder
eller lignende, som vil af med større mængder, for eksempel tryksager eller pap,
kan vi arrangere afhentning. Har du spørgsmål vedr. indsamlingen, er du
velkommen til at kontakte Alec på 3020 4967.
På forhånd skal der lyde en stor tak for opbakningen.

Bankospil
Fredag den 21. februar kl. 18.30-21.00 afholder vi det traditionsrige bankospil i
skolens samlingssal. Vi er i fuld gang med at indsamle flotte præmier og glæder
os til en hyggelig aften.
Tag bare hele familien med. I klubhuset arrangerer vi børnepasning, filmhygge
og leg for de mindste. Foruden bankoplader sælger vi kaffe, kage, sodavand og
slikposer.
Generalforsamling
Onsdag den 26. februar kl. 19.30-21.00 afholder Støtteforeningen ordinær
generalforsamling. Særskilt indkaldelse følger, men sæt allerede nu et stort
kryds i kalenderen.
Der er brug for nye kræfter i bestyrelsen, og vi hører meget gerne fra dig, hvis du
har lyst til at deltage i det spændende og vigtige arbejde.
Vi har et ønske om, at bestyrelsen er repræsenteret med medlemmer fra både
Stauning, Dejbjerg og Skjern. Tøv ikke med at kontakte Trine på 20314804, hvis
du har spørgsmål eller ønsker at stille op.

