Indhold: Lucia - klasselæreruge - banko - alt med hjem - nisseri - garderobe - rengøringsplan

Nyhedsbrev uge 50, 2020
Kalender
11.12.

- Lucia 09.00

Uge 51

- Klasselæreruge til 12.10

17.12.

- Julebanko for eleverne m. risalamande

18.12.

- Juleferie

4.1.

- ferien slutter

Følg løbende med i skolens aktivitetskalender på dette link: Aktivitetskalender

_________________________________________________________________________

Orientering fra friskolen
Vel vidende, at Corona-pandemien raser i Danmark, og landet er delvist lukket ned, har vi
valgt at holde fast i at synge Lucia. Vi har holdt vores afstand og fulgt alle mulige
procedurer, så vi kunne gennemføre dagens sange.
Den primære årsag til vi afholdt live-streaming af Lucia i dag skyldes dog ikke os lærere,
men pigerne selv, som lige fra starten har insisteret på, at de ville gennemføre det, hvis det
var muligt.
Mandag til onsdag var Kirstine så uheldig at være syg, da pigerne skulle have øvet, men det
skulle ikke stoppe dem, så de ældste piger valgte at stå for det selv og har selvstændigt stået
for at få øvet og arrangeret opstilling med mere.
Det er noget, som gør os stolte, at vores ældste elever har det gå-på-mod, at de kan
gennemføre Lucia stort set selvstændigt. Det er heller ikke mange steder, at man ser, at piger
i 4. til 9. klasse kan stå sammen og gennemføre en så stort kor-øvelse uden voksenstyring.
Næste uge er sidste uge inden juleferien. Ugen er en klasselæreruge og alle elever har fri kl.
12.10 hver dag i ugen.
Torsdag bliver vores banko-dag, hvor vi afholder virtuel banko på skolen og spiser
risalamande med mandelgaver. Vi glæder os meget til det, for det er altid sjovt at spille
banko.
Når skolen lukker på fredag, skal I bede jeres børn tage alt med hjem til ferien, så vi har
mulighed for at få gjort rent de steder, hvor børnenes ting normalt ligger.
Første skoledag efter juleferien er 4. januar kl. 08.00.
________________________________________________________________________

Orientering fra børnehaven og SFO
Nyt fra børnehaven og SFO
Der er i den grad blevet nisset på stuerne i denne uge. Det er været utroligt sjovt at se, hvor
lidt nisseri, der egentlig har skullet til, før jeres børn har været helt oppe på dupperne. Og de
holder også lidt af og med de nisser. Der har været nogle børn i grupperne, som straks gik i
gang med at rydde op efter nissernes griseri, for der skulle jo være orden, og det måtte vi
mennesker vist hellere sørge for, når nu nisserne ikke har kunnet.
Næste uge vil for nogle være sidste uge inden jul, hvor jeres barn skal passes. I bedes huske
personalet på at få tømt jeres barns garderobe, så I kan få alt med hjem i juleferien.
Efter kl. 15 gør vi opmærksom på, at vi samler børnene fra børnehaven og SFO. I skal derfor
huske, at I skal henvende jer v. den grå dør i det gule hus eller ved lågen ind til børnehavens
legeplads, når I henter jeres børn.
Hilsen personalet i børnehaven og SFO
_________________________________________________________________________

Orientering fra bestyrelsen
Næste bestyrelsesmøde 15.12.
___________________________________________________________________
Klubaften: Aflyst indtil andet meldes ud
___________________________________________________________________
Rengøringshold fredag d. 18. december 2020

Hold Mette Munnecke
3:
(Oscar M. 9.)

Oscar J. 9., Petra 8., August 6., Olivia 4., Laura 3., Marius
2., Charlie 1.

Rengøringshold fredag d. 8. januar 2021

Hold Anette Madsen (Mette
4:
4.)

Ann-Louise, Nicklas 7., Cabrina 7., Clara 6., William 4.,
Emma 4., Mira 1.

Rengøringshold fredag d. 15. januar 2021

Hold Karina Andersen
5:
(Karen 8.)

Jacob 8., Anna 6., Andreas 6., Emilie 6., Sofia 4., Alfred
2., Aya bh.kl., Topper bh.kl.

