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22. december
5. januar

Juleferie
1. skoledag efter juleferien

Kære forældre i alle klasser
Så kom der desværre igen behov for at ændre på børnenes skolegang. Forhåbentligt bliver det kun
for en kort tid, og vi ser allerede frem til at komme tilbage til vores sædvanlige hverdag igen efter
nytår.
Nedenstående er info om de forestående ændringer.
Skole:
Som I sikkert allerede ved, bliver sidste skoledag med fysisk fremmøde på tirsdag d. 14. december, hvor lærerne vil holde lidt juleafslutning sammen med eleverne i deres klasser. Der bliver
derefter fra onsdag tale om fjernundervisning efter aftale med klasselærerne, som kontakter jer
omkring de nærmere detaljer om links, skema osv.
Eleverne møder ifølge de nuværende oplysninger fra myndighederne tilbage i skole
onsdag d. 5. januar kl. 8.20.
Hvis der er elever, som mangler en PC, har vi enkelte til udlån. Henvendelse til kontoret (9815
7444)
SFO:
SFO’en er åben sidste dag d. 14. december, og er derefter lukket til og med d. 4. januar.
Nødpasning
Der etableres nødpasning for de elever, hvor der ikke er andre muligheder for pasning. Dette gælder for 0.-4. klasse. For elever derudover kan der laves særlige aftaler om fremmøde på skolen.
Klasselærerne kontakter jer, men man kan også selv henvende sig til klasselæreren eller skolens
kontor (9815 7444)
Venlig hilsen Vita

Vedrørende test:

Børn fra og med 1. klasse tilbydes en screeningstest for COVID-19 ugentligt. Hvis man ønsker sit
barn testet, skal der udfyldes en underskrevet forældretilladelse, som kan sendes til jer fra skolens kontor. Den ugentlige testdag her på skolen er mandag over middag.
Man kan læse mere her:
https://sum.dk/nyheder/2021/november/screeningstest-tilbydes-nu-til-elever-fra-og-med-1klasse
Vi vil løbende sende informationer ud i den takt, vi modtager dem. Er der spørgsmål, er I velkomne til at kontakte mig på 2427 1597.
Venlig hilsen Vita

Vandskade:
Nu går arbejdet i gang med at udbedre vandskaden i salen. Det bliver en lang proces, og arbejdet
er først færdigt i løbet af foråret. Udover nyt gulv, er der reparationer af mure og el. Hele salen
bliver malet til sidst. Det skal nok blive godt, men vi savner vores skønne sal. Venlig hilsen Vita

Kære forældre i BH-kl.
Jeg ved fra Pernille, at klassen har julehygget i ugen løb og at der spores en stor forventning til
julen. Jeg kommer på mandag, hvor vi vil arbejde videre med julegaverne.
Fra d. onsdag d. 15.12 er klassen jo derhjemme – der bliver sendt materialer med hjem til
skoledagene på tirsdag, og derudover vil vi etablere en daglig lille ”time”, hvor vi mødes
online. Link sendes ud senere.
Pernille overtager klassen fra januar, og jeg vil gerne sige jer tusind tak for en dejlig tid
sammen med jeres herlige børn.
Venlig hilsen Helene

Kære forældre i 1./2. klasse
Det har desværre været en uge med en hel del sygdom. Selv læreren var syg. Men det er
heldigvis nogle meget dygtige vikarer, vi har på skolen. Børnene fortalte, at de har været glade
og tilfredse med ugen. Derefter var der en elev der sagde: " Men hvem er ikke tilfreds her i
december måned?"
God weekend.
Kærlig hilsen Britta

Kære forældre i 3./4. klasse
Julen nærmer sig og der er blevet hygget med levende lys, lidt julefortællinger og klip. Der er
ikke noget som sne, der kan fremkalde den rigtige stemning. Det er dog først efter vi har leget
med tal og regnearter. Og så kom bomben – tilbage til onlineundervisning.
Der er ikke så meget at sige om den ting, blot at der kommer besked næste uge ang. links.
Der er ikke så meget at sige, bortset fra at det er meget træls. Hvis man skal finde de positive
briller frem, kan det være anledningen til at komme al den sygdom til livs, klassen har bøvlet
med den sidste tid.
Rigtig god weekend til alle.
Med venlig hilsen Lone

Kære forældre i 5./6. klasse
Denne uge er gået med Geologi i hovedfag. Vi har lært om det forskellige bjergtyper, set på
hvordan granitten er opstået og set på jordens opbygning. Vi har set hvordan kalkstenen kan
blive påvirket at regnvandet, hvordan drypstenshulerne bliver til.
Engelsktimerne er gået med julesange på engelsk og en julehistorie som er blevet fortalt. Vi
har også øvet dansk og regning i øvetimerne og i malerierne er vi begyndt på sort-hvid
tegning.
Næste uge bliver sidste skoledag tirsdag, og så er der ellers online undervisning til og med
tirsdag den 21.
Jeg ønsker alle en rigtig god weekend.
Med venlig hilsen Jannick

Kære forældre i 7./8./9. klasse
Vi nyder de sidste par dage i skolen. Fra næste onsdag er vi online igen. Jeg arbejder lige nu på
en plan for vores online undervisning for at sikre, at alle kan tage alt det nødvendige materiale
med. I dag har vi lavet en journal, som vi skal bruge under onlineundervisningen. Jeg
udsender et skema og en lille beskrivelse om vores online undervisning i løbet af de næste par
dage.
Jeg ønsker jer alle en dejlig weekend.
Med venlig hilsen Viola

