Kære elever og forældre på Rynkeby Friskole!

Så er skoleåret endelig kommet i gang. Det er med stor glæde og forventning, vi tager hul på
det nye år, hvor vi har hele 10 nye elever, der har valgt at begynde (eller fortsætte) deres
skoleforløb på Rynkeby Friskole. Det er vi meget glade for, og glæder os til at få de tre nye
klasser godt i gang.
Det er altid spændende at begynde på et nyt skoleår – og ikke mindst, når man også starter på
en ny skole. Jeg håber, I alle vil tage rigtig godt imod de nye børn og forældre, så de får den
bedst mulige start på skoleåret.
Som I kan læse i brevet fra bestyrelsen, har vi en del fælles arrangementer i løbet af året. Disse
vægter vi meget højt, da de er med til at understøtte det gode fællesskab omkring vores skole.
Heldigvis er I forældre virkelig gode til at byde ind og engagere jer i løbet af året, hvilket er en
stor styrke på Rynkeby Friskole.
På skolens hjemmeside kan I orientere jer om, hvad der sker på skolen. Her vil der være
nyhedsbreve, skemaer, årskalender osv., så husk at kigge forbi jævnligt. Da vi ikke har
SkoleIntra, er dette vores digitale platform – der vil naturligvis ikke være personfølsomme
oplysninger, da hjemmesiden er offentlig tilgængelig. Vi har fundet en løsning, så I igen kan få
en mail, hver gang der er relevant nyt på hjemmesiden.
Der har været nogle sene ændringer i forhold til vores fysiktimer, hvilket betyder at alle
skemaer er blevet ændret i større eller mindre grad. Derfor har alle elever fået det nye skema
med hjem i tasken i dag – og de ligger som sagt også på hjemmesiden.
I forhold til buskort og andet praktisk vil jeg opfordre til, at I henvender jer til Karen på
kontoret. Hun har godt styr på tingene og kan hjælpe med det meste. Og når vi taler bus; I må
gerne lige tage en snak med jeres børn om, at det er vigtigt, at man venter rimelig stille og
roligt ved busstoppet, når man skal hjem, så det er trygt for alle at tage bussen.
Hvis der er ting, I undrer jer over eller gerne vil have uddybet, er I som altid meget velkomne
til at kigge forbi kontoret eller ringe til os. Hellere én gang for meget end en gang for lidt.

Mange sommerhilsner
-Rasmus

