Rynkeby Friskole d. 12. august

Kære elever og forældre i overbygningen

Velkommen tilbage efter sommerferien. Vi håber, I har haft en dejlig ferie og nu er klar til et nyt og spændende skoleår.

Elevgruppen
Ud over vi byder de ”gamle” overbygningselever; Sebastian, Simon S, Heidi, Karoline, Mads, Magnus, Simon
O, Gunnar og Melanie velkommen tilbage, tager vi også imod en del nye. Fra mellemtrinnet har vi fået fem
elever; Davut, Freya, Natasja, Trille og Laura, og af helt nytilkomne elever til overbygningen er der Alberte,
Valdemar og Hatice. Vi glæder os meget til at lære jer at kende og håber, at I vil føle jer meget velkomne
her i overbygningen.
Dette betyder også, at ca. halvdelen af eleverne er nye i overbygningen, og særligt her i starten af skoleåret
vil vi naturligvis arbejde på at få rystet eleverne sammen. Jo bedre en elevgruppe fungerer sammen, jo lettere er det også for dem at koncentrere sig om læringen.

Holddeling
I år har vi otte 9. klasseelever, og det bringer os i den heldige situation, at vi ved holddeling kan lave et rent
9. klassehold samt et hold for 7. og 8. klasser.

Lærerne
Christian (CK) og Camilla (CL) er overbygningens primære lærere. Vi har jer til de fleste fag, mens Rasmus
har 9. klasseholdet til matematik og Kirsten står for tyskundervisningen. Fysik/kemi foregår fortsat på Nymarksskolen med Tage som underviser.

Ture ud af huset
Vi plejer i overbygningen at starte skoleåret ud med en cykeltur til Kerteminde. Dette har vi også i sinde at
gøre i år, men da vejrudsigten endnu ikke ser for lovende ud, venter vi lidt med at melde datoen ud. I må
dog meget gerne allerede nu sikre jer, at I har en brugbar cykel til denne tur. I vil få grundigere besked og
en seddel med hjem, når vi kender datoen for turen.

Forældremøde
Der er planlagt forældremøde d. 26. august kl. 19-21, hvor vi håber at se alle jer forældre, så vi i fællesskab
kan være med til at sørge for, eleverne får den bedst mulige tid i overbygningen.

Kontaktlærere og kontakten til skolen
Overbygningen er delt i to grupper, hvor Christian er kontaktlærer for den ene gruppe, og Camilla er det for
den anden. I kan se fordelingen herunder:

KONTAKTELEVER
Christian

Camilla

Tlf. 22 19 77 80
Mail: ragnarokjensen@gmail.com

Tlf. 28 89 23 48
Mail: camilla_h_p@hotmail.com

Alberte
Davut
Gunnar
Karoline
Mads
Sebastian
Simon J
Valdemar

Freja
Hatice
Heidi
Laura
Magnus
Melanie
Natasja
Simon O
Trille

Hver elev får en kontaktbog, som egner sig godt til små beskeder mellem hjemmet og os – fx at en elev skal
have fri for at komme til tandlæge. Er det nogle større ting, anbefaler vi, at I enten sender os en mail, eller
at I ringer til os. Kontakten mellem skole og hjem er rigtig vigtig, og vi glæder os til et godt samarbejde.
Hvis eleven er syg eller af anden grund ikke kan komme i skole, skal I om morgenen ringe til skolens kontor
og give melding om dette.
Har I spørgsmål eller lignende til et specifikt fag, er det selvfølgelig oplagt, at I kontakter faglæreren – også
selvom det ikke lige er kontaktlæreren, der har dette fag.

En hjælpende hånd til de unge mennesker
Selvom eleverne er ved at blive ret så store, kan de stadig have brug for en hjælpende hånd til at få det rigtige med i skole. I får her en lille huskeliste:
•
•
•

Bøger og hæfter mm. med til de timer, de skal have pågældende dag.
Penalhus med skriveklare blyanter, viskelæder, blyantspidser, lineal, vinkelmåler og passer.
En opladt computer, oplader og høretelefoner.

•
•
•

En sund og mættende madpakke til hele dagen samt drikkedunk.
Til idræt skal de have drikkedunk og indendørssko med.
Indendørssko, som eleverne kan bruge, hvis vi skal i gymnastiksalen. Dette kan godt ske i andre timer end idræt. Har de ikke indendørssko, skal de have bare tæer.

Støt desuden de unge i at få lavet deres lektier. Det er godt lige at få spurgt ind til, om de får lavet det, de
skal.

Vi glæder os til et godt, lærerigt og spændende skoleår sammen med jer.

Kærlige hilsner fra Christian og Camilla

