Indhold: Hverdag i marts - bh.kl. teater - 1.-2. kl. arbejdssomme - varmt tøj med overleveringssamtaler forårs-SFO-børn - opstartsinformation forårs-SFO - udskiftning i
grupperne - månedsplaner - generalforsamling

Nyhedsbrev uge 8, 2021
Kalender
Uge 8-9

- opstartssamtaler Forårs-SFO

Uge 13

- påskeferie

13.4.

- generalforsamling

Følg løbende med i skolens aktivitetskalender på dette link: Aktivitetskalender

_________________________________________________________________________

Orientering fra friskolen
Efter en veloverstået vinterferie har vi været godt i gang i denne uge. Det er dejligt at få noget
hverdag ind. Vi har desværre ikke fået lov til at skabe almindelig hverdag for alle vores
elever, og vi må væbne os med tålmodighed i hvert fald frem til minimum 15. marts, hvor vi
forventer, at vi får nye udmeldinger.
Vores børnehaveklasse har i marts måned besøg af Emilie, som bl.a. skal lave teater med
dem. Vi håber meget, at vi på den ene eller anden måde kan komme til at vise jer, hvad der
bliver lavet. Det er desværre lidt småt med mulighederne for at vise, hvordan det går i
øjeblikket.
Vi har haft vores tilsynsførende på besøg i 1.-2. klasse i denne uge, og han synes, at børnene
var arbejdsomme og gode til alle at komme i gang med opgaverne. Det var dejligt at høre.
Efter vinter kommer vår, og vi kan allerede nu se, at mange af børnene har taget foråret til
sig, når det kommer til beklædning. Nok er det forår fra 1. marts, men vi vil gerne opfordre
til, at børnene stadig får varmt tøj med, der passer til vejret.
________________________________________________________________________

Orientering fra børnehaven og SFO
Nyt fra børnehaven og SFO
Alle kommende forårs-SFO-børn er blevet tilbudt en overleveringssamtale, hvilke bliver
afholdt i øjeblikket.
Nye forældre til skolebørn vil blive informeret yderligere om opstart midt i marts.

Der har været udskiftning i grupperne, da vi samlede kommende skolebørn i én gruppe. Det
er gået rigtig godt, og alle grupperne er kommet godt i gang med den nye hverdag.
Der er vedhæftet månedsplaner for grupperne og SFO i denne mail.
Hilsen personalet i børnehaven og SFO
_________________________________________________________________________

Orientering fra bestyrelsen
Der er planlagt generalforsamling d. 13. april. Vi afventer yderligere lempelser i forhold til
corona-restriktionerne, inden vi ved, om vi kan afholde generalforsamlingen som normalt.
Hvis det ikke bliver muligt, vil I høre mere om det efter næste bestyrelsesmøde.
Næste bestyrelsesmøde 16.3.
___________________________________________________________________
Klubaften: Aflyst indtil andet meldes ud
___________________________________________________________________
Rengøringshold:

Forældrerengøring er aflyst indtil videre.

