Kære forældre 😊
Hermed en sommerhilsen til jer alle.
Stor tak for det gode samarbejde i skoleåret der gik. Det blev et anderledes skoleår, og ikke
helt som vi havde tænkt det. Stor tak til jer alle for fleksibilitet og forståelse for de rammer og
retningslinjer vi var nødt til at indføre i forbindelse med Corona.
Desværre kan vi ikke sige, hvorvidt vi er helt fri for retningslinjer og restriktioner, når vi starter
igen til august. Derfor vil jeg gerne bede jer holde øje med AULA i uge 32.
Vi er tilbage på skolen igen mandag i uge 32 og alt efter, hvordan sommeren er gået i
Danmark, så får vi retningslinjer for opstart.
Vi skal jo byde velkommen til vores nye 0. klasser den første skoledag, og vi ved, at der er
rigtig mange forældre, der gerne vil være med denne første skoledag. Vi spurgte så sent som i
sidste uge, om vi må invitere forældrene med ned i klasserne, og det fik vi nej til. Så på
nuværende tidspunkt, er det ikke muligt for os at få jer på besøg i klasserne første skoledag.
Vi håber at sommeren vil være med til at svække Corona-virussen, og vi giver jer besked i
løbet af uge 32, hvordan vi forholder os til opstart, indgange, håndvask osv.
Skolebestyrelsen
På trods af Corona fik vi afholdt valg til Skolebestyrelsen. Vores Skolebestyrelse konstituerede
sig på årets sidste møde, og I kan her se både medlemmerne og deres poster i Bestyrelsen.
Jens Christian Nørtoft Bækgaard – Formand
Jacob Christensen – Næstformand
Juliane Overgaard – Repræsentant i Skole og Samfund
Charlotte Ørskov
Esben Frederiksen
Kim Christensen – Repræsentant i skolens ØK
Vi glæder os samarbejdet i Skolebestyrelsen 😊
Lige et par datoer til kalenderen – sæt X
I uge 41 er der klyngeuge, og her sætter vi fokus på FNs 17 Verdensmål.
I kan læse mere om Verdensmålene
her: https://www.verdensmaalene.dk/fakta/verdensmaalene
I det kommende skoleår bliver der skolefester for indskoling og mellemtrin henholdsvis d. 11.
og 12. november, og der er fest i overbygningen for eleverne d. 29. oktober.
På vegne af alle medarbejdere ønskes I alle en fantastisk dejlig sommer.
Pas godt på jer selv og hinanden.
De bedste sommer hilsner
Rikke Grann

