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Skolen og Morgenfruen: Vedr. corona samt anbefalinger.
Det har næsten ikke været til at følge med i de mange ændringer, der har været den sidste
gode måneds tid, og snart er restriktioner jo nok også et overstået kapitel.
For at passe godt på hinanden og for at forsøge at holde vores ansatte på benene, vil vi dog
fortsat tage vores forholdsregler. Det vil sige fortsat skærpet opmærksomhed på smitteveje m.
afspritning, håndvask og rengøring. Fortsat omtanke i forhold til samvær, og fortsat regel om,
at eleverne og børn i Morgenfruen skal være raske, når de møder op.
Når man har været syg, skal der gå mindst 4 DØGN fra positiv test eller symptomudbrud, før
man kan komme i skole eller dagtilbud, men man kan under ingen omstændigheder
komme, hvis der stadig er symptomer. Dog kan lidt restsymptomer, som f.eks. let hoste
være okay, men da vil jeg gerne kontaktes forinden.
Hvis man er symptomfri, men testet positiv, skal der gå mindst 4 DØGN, før man kan
komme tilbage.
Tak for jeres forståelse og opbakning.
Miglena sender lige et par links m. info m. ugebrevet.
Mange hilsner
Vita - Tlf. 2427 1597

Kære forældre i BH-kl.
Vi har rigtig hygget os i denne uge, og er kommet igang med at bage igen, det var en skøn
oplevelse, så det må vi snart gøre igen!
Børnene har også virkelig knækket koden til fingerstrik, og vi er i gang med et lidt større
projekt som I kan glæde jer til at se.
Og sidt men ikke mindst så har vi haft vores første formtegnings time, dét var sjovt at prøve
kræfter med noget nyt.
Rigtig god weekend.
Med venlig hilsen Pernille

Kære forældre i 1./2. klasse
På trods af en del sygdom i denne uge, kunne vi alligevel følge
skemaet. Louise tegnede smukke formtegninger med børnene i
1./2. klasse, da hun var vikar torsdag.
God weekend til alle.
Kærlig hilsen Britta

Kære forældre i 3./4. klasse
Endnu en uge er blæst væk, haha. Efter færdiggørelsen af vores husprojekt, har vi taget hul på
endnu en fortælling om verdens skabelse. Vi er blevet præsenteret for Niflheim, Muspelheim
og den store kæmpe jætte Ymer, som til sidst blev dræbt og efterfølgende blev modelleret om
til den jord, vi kender i dag. Knoglerne blev bjerge og hans kød blev til mulden i hvilken alt
gror. Kraniet blev løftet op og blev til himmelhvælvingen med alle himmellegemerne, som
kom til at definerer tiden. Ygdrasil, den kæmpestore ask, hvis krone dækkede hele jorden.
Dens rødder er i underverdenen, hvor en drage gnaver, Mimer drikker af visdommens brønd
og de tre norner spinder livets tråde, tråde som let kan klippes og dermed afslutte liv. Vi
skriver efter tavlen, men er også så småt begyndt at lave selvstændige referater af det, det er
blevet fortalt. Vi har fundet ud af, at det ikke altid er let at formulere sig på papir. Men der
bliver arbejdet hårdt på at få det hele med.
Der har været gang i byggeriet i frikvarterne, nogle gange så meget at det kan være svært at få
tid til at følge timerne. Men heldigvis kan vi godt finde kompromiser, så alle er tilfredse. Det er
også godt at have et solidt hus, når man er omgivet af zombier.
Det er alt for denne gang. Jeg ønsker alle en rigtig god weekend
Med venlig hilsen Lone

Kære forældre i 5./6. klasse
Denne uge har været den sidste uge med geografi sammen med Viola. Det ser ud til at have
været et rigtigt spændende forløb - hele Europa er blevet rejst igennem på forskellige måder.
Matematik og dansk i øvetimerne har bestået af alternative gangemetoder og sætningsanalyse
og i engelsk bliver der sunget, reciteret digte og oversat sætninger.
I sløjdtimerne er vi i gang med den konkave form - skålen er som udgangspunkt et godt
eksempel på denne.
Jeg ønsker alle en rigtig god weekend.
Med venlig hilsen Jannick

Kære forældre i 7./8./9. klasse
Klassen afsluttede deres danske hovedfagsforløb i dag. Jeg glæder mig til at starte på et 2
ugers fysik hovedfagsforløb på mandag.
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at rose klassen for deres fantastiske arbejde gennem de
sidste par uger under vores ugentlige eurytmi-lektion. Denne dejlige lektion er meget
forskellig fra, hvad nogle af eleverne er vant til fra deres tid på en folkeskole. Hver eneste elev
i klassen viser stor respekt for vores fantastiske eurytmist Ingelise. De er interesseret i de nye
udfordringer, hun kommer med, og følger instruktionerne med koncentration. Denne åbenhed
er en stor del af at skabe en værdifuld lektion og eurytmi-oplevelse. Jeg glæder mig til den dag,
hvor vi kan vise jer alle, hvad vi har lært.
Vi har forældremøde tirsdag den 8. februar fra kl. 17.30 til ca. kl. 19.00.
Jeg ønsker jer alle en dejlig weekend.
Med venlig hilsen Viola

