En varm junihilsen

02. jun. 2020

Kære alle 😊
Vi har nu været i skole i et par uger, hvor alle eleverne har været her – og hvor er det dejligt
😍
Der er mange retningslinjer, og jeg kan med sikkerhed sige, at jeres børn er lidt trætte af
håndvask, men de klarer det flot, og i betragtning af, at vi har næsten 577 elever og 82
medarbejdere tilstede, så går det rigtig godt.
Vi håber, at det næste vi kan lempe på, det er aktivitetsgrupperne, I hører nærmere, så snart
der er nyt omkring dette.
Den sidste måned før sommerferien ligger nu foran os, og i dag har vi sagt velkommen i skole
til vores nye førskolebørn.
Vi glæder os rigtig meget til at lære dem at kende. Førskolebørnene har i denne tid lokaler i
håndværk/designlokalet og i billedkunstlokalet. Vi tager generelt al vores plads i brug både
ude og inde, så vi kan holde afstandskravene.
Vores 9. årgang har nu fået programmet for deres sidste skoledag og for dimissionsfesten.
Begge dele bliver i en anden udgave end ellers, men vi har lavet et program, som ligger så tæt
op ad den måde, vi plejer at festligholde 9. årgang på, men det bliver selvfølgelig ikke helt det
samme.
Vi genindsætter skolepatruljen fra mandag d. 8. juni og frem til sommerferien. Vær som bilist
meget opmærksom på alle vores cyklister, der er rigtig mange, der nu cykler i skole.
I morgen er der valgmøde til Skolebestyrelsesvalget – dette foregår virtuelt, så det er meget
spændende.
Personalenyt:
I forbindelse med næste skoleår har vi ansat tre nye lærere. Maj Batten, Maria Haaning og
Anne-Sofie Qvist.
Vi siger farvel til Jesper Ekmann, som er stoppet på skolen i dag.Tak til Jesper for tiden her på
skolen.
Vi skal også sige farvel til Gerda Andersen, som går på pension fra august. Kæmpe stor tak til
Gerda for indsatsen i folkeskolen, vi markerer Gerdas afsked senere i juni.

Vores nye kollegaer Maj, Maria og Anne-Sofie vil præsentere sig selv via AULA, når vi starter
igen efter ferien.
Vi er selvfølgelig meget spændte på, hvordan det bliver, når vi starter op igen efter
sommerferien, men vi må have tålmodighed og afvente udmeldinger fra myndighederne.
I ønskes alle en rigtig dejlig dag😍
Dbh. Rikke Gran

