Kære forældre
Nu står sommerferien for døren og et forunderligt og ekstraordinært skoleår nærmer sig sin
afslutning. Jeg håber, at I alle får lejlighed til at få en god sommerferie sammen som familie –
om end det måske bliver under lidt andre omstændigheder end en almindelig sommer.
Som I sikkert alle ved, er der nemlig fortsat en række restriktioner på rejser til udlandet,
hvilket I bør være bekendt med inden I eventuelt rejser uden for landets grænser. Som
samfund er vi lykkedes godt i kampen mod smittespredning af Covid-19-. Det skyldes
primært, at alle borgere har været gode til at følge myndighedernes anvisninger. Det
appellerer vi til også er tilfældet, når det gælder sommerferien. Hvis I rejser uden for de
anbefalede destinationer, så bør I holde jeres barn hjemme fra skole i 14 dage efter
hjemkomst til Danmark.
Heldigvis er der allerede meldt retningslinjer ud for skolerne til august, hvilket betyder, at vi
igen kan indrette skoledagen på helt normal vis. Den eneste usikkerhed består omkring
morgensamlinger, men vi afventer yderligere udmeldinger.
Jeg kan med glæde meddele, at personalestaben bliver udvidet til august; Charlotte Momberg
vil være på skolen ca. ti timer om ugen. Hun vil være at finde i indskolingen og vores SFO, men
primært i vores kompetenceteam. Her vil hun stå for dansk, hvilket hun har stor kompetence
samt mange års erfaring i. I har måske allerede hilst på hende, da hun har vikarieret et par
gange. I det hele taget vil vi gøre alt for at indhente det forsømte i forhold til kurser i
kompetenceteamet i det kommende skoleår. Der er en del elever, der gik glip af kurser, men vi
har gjort, hvad vi kan for at tilgodese dem i planlægningen.
Sæt allerede nu kryds i kalenderen: Generalforsamling afholdes mandag d. 31/8 kl. 19.00 –
21.00. Tilmelding sendes ud i første skoleuge.
Jeg skulle også sende mange hilsner fra bestyrelsen og takke for det gode samarbejde og den
store arbejdsindsats fra jer alle. Hvis man allerede nu kan sætte nogle timer af i kalenderen til
at hjælpe i vores stand på Langeskov Kræmmermarked 18.-20. september, må I meget gerne
kontakte Mona.
Vi ser frem til at møde alle elever og forældre – nye som gamle – i det kommende skoleår, som
vil byde på mange gode oplevelser, bl.a. lejrskole i september for alle trin.
Jeg håber, I alle får en skøn og god sommer!
Bedste hilsner på vegne af alle på Rynkeby Friskole,
-Rasmus
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