Indhold: Sammenhold - vikarer - teaterforestilling - skiftetøj - ugeplaner - frugt

Nyhedsbrev uge 38, 2020
Kalender
Uge 40-41

- hjemmebesøg hos børnehaveklassen

1.10.

- informationsmøde om skolestart for børnehavebørn 16.30-18.00

Uge 40-41

- teateruger 5.-9. klasse

8.10.

- teaterforestilling 18.00 & 19.30 - se mail senere

Følg løbende med i skolens aktivitetskalender på dette link: Aktivitetskalender

_________________________________________________________________________

Orientering fra friskolen
Efter en lejrskole bliver hverdagen meget anderledes. Det var meget tydeligt i mandags at
mærke på alle børnene, at de var kommet meget tættere på hinanden. Der blev snakket
sammen på kryds og tværs i et væk. Det var både ganske fantastisk at opleve og lidt for
meget af det gode. Vi har i hvert fald fået ud af turen, hvad vi ønskede, for klasserne er godt
nok blevet dejligt sammenrystet.
Desværre har vi haft en del sygdom blandt lærerne, så børnene har haft en uge, hvor de har
sagt hej til nogle nye voksne, som har været vikarer. Det er gået ganske godt, men det er
selvfølgelig bedst, når det er de vante voksne. Vi har i denne uge sagt goddag til Victoria og
Rasmus, som normalt arbejder i børnehaven, og til Emilie, som er lærerstuderende i Ollerup.
De har på skift vikarieret i de forskellige klasser. Vi har en forventning om, at vi er tilbage til
normalen fra på mandag.
Vi går i øjeblikket ind i en periode med større smittespredning af corona. Det betyder, at vi
arbejder på at tilrettelægge vores teaterforestilling, så vi kan afholde den på forsvarlig vis.
Det vil I høre nærmere om, når vi får lagt planen i detaljer, men vi forestiller os, at det bliver
flere forestillinger end normalt, hvilket helt bestemt vil være godt for børnene.
Vejret ændrer sig i øjeblikket. Vi har det nok varmt i disse dage, men vi går imod efteråret.
Så I skal være opmærksomme på at få sendt skiftetøj med og passende udetøj.
________________________________________________________________________

Orientering fra børnehaven og SFO
Nyt fra børnehaven og SFO

Vi er tæt på efteråret, og det vejrskifte det medfører, så vi vil bede jer om at få tjekket op på
skiftetøj.
Så skal vi minde om, at frugtordningsskemaet hænger på tavlen ved lågen. I bedes venligst
se efter, hvornår det er jeres tur til at have frugt med.
Vi har vedhæftet 3 ugeplaner, en for hver gruppe. Vær opmærksom på, at der kan
forekomme ændringer i planerne, samt at planerne kan gælde for mere end én uge.
Hilsen personalet i børnehaven og SFO
_________________________________________________________________________

Orientering fra bestyrelsen
Vi har drøftet afholdelsen af arbejdsweekenden på vores bestyrelsesmøde, og der vil komme
en mail ud til jer, om at vi afholder arbejdsweekenden, men under nogle former, hvor det
bliver klassevis.
Næste bestyrelsesmøde 21.10.
___________________________________________________________________
Klubaften 23.9. : Teddy
___________________________________________________________________
Rengøringshold fredag d. 25. september 2020

Hold Christina Hedal
6:
(William 3.)

Magnus/Mikkel 9., Stephan 7., Christian 5., Karla 4., Carl
Theodor 3., Ditlev 1., Sonja bh.kl.

Rengøringshold fredag d. 2. oktober 2020

Hold Tine Østertoft (Maja 9) Aksel 8., Tristan 6., Karl 6., Liva 6., Alba 4., Sebastian 2.,
7:
Storm bh.kl.

Rengøringshold fredag d. 9. oktober 2020

Hold Susanne Hessellund
1:
(Jenny 9.)

Emma Silja 9., Anton 8., Karl-Emil 6., Jonas 5., Lisa 4.,
Malthe 4., Victor 3.

