Kære forældre!
En stor tak for den brede opbakning til Åben Skole i torsdags. Det var en rigtig god og hyggelig
dag, hvor jeg også fik mulighed for at fortælle flere nye forældre om vores skole og vise dem
rundt blandt de mange aktiviteter.
Næste store begivenhed på skolen er vores julemarked søndag d. 1. december, hvor vi glæder
os til at se en masse af jer til god stemning og julehygge. Mød op og gør et godt kup blandt
pynt, kager og andre godter!
Vi er desværre inde i en periode, hvor influenza, forkølelser og andre lignende
ubehageligheder skyller ind over os, hvilket selvfølgelig har betydning for hverdagen i skolen.
Vi gør alt, hvad vi kan, for at opretholde hverdagens afvikling og rutiner, men der har været
små ændringer hist og her, hvilket jeg håber I vil vise forståelse for.
I SFO/Klub vil mange af jer have stødt på Louise og Aksel, som hjælper os med vikardækning,
når det er nødvendigt. Vi glæder os til, at Martin kommer på højkant igen efter en drøj omgang
influenza.
Vi har skærpet/opstrammet reglerne i forhold til mobiltelefoner på skolen. Nu er det ALLE
elever (også overbygning!), der skal aflevere deres mobil i køkkenet om morgenen som det
første, når de møder i skole. Den tages så først med igen, når man forlader skolens matrikel.
Der er også ekstra fokus på de elever, der skal med bus hjem: De skal først gå over til bussen
10 min før afgang, så vi undgår en stor gruppe elever, der står ved stoppestedet i alt for lang
tid med deraf følgende kedsomhed og lidt for gode idéer til at fordrive ventetiden
Vi har også stadig et stort fokus på elevernes indbyrdes sprog og omgangstone. Selvom vi er
oppe mod en mængde knap så stuerene ”forbilleder” på diverse sociale medier, insisterer vi
stadig på en god og sober tone i løbet af skoledagen. Vi håber, I vil hjælpe os ved at bakke
helhjertet op om dette hjemmefra.
Venlig hilsen Rasmus
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