Nyhedsbrev d. 6 juli 2020
Kære forældre og elever i overbygning
Vi håber I alle har haft en dejlig ferie.
Vi glæder os til at se alle de velkendte ansigter, som vi selvfølgelig har savnet helt vildt:
Josefine, Davut, Philip, Sebastian, Freya, Hatice, Natasja og Simon.
- Så glæder vi os også til endelig at få fornøjelsen af de unge mennesker der rykker op fra
mellemtrinnet: Malthe, Christoffer, Malina, Nicolas, Thomas og Mikkel.
- Og så glæder vi os rigtig meget til at byde velkommen til tre nye elever på skolen: Gabby,
Isabella, Cecilie og Astrid.
Vi har planlagt en rigtig god første skoleuge, hvor vi har fokus på at blive rystet godt
sammen til et super år i overbygningen og at alle får et godt indblik i, hvad det vil sige at
være elev i overbygningen.
Mødetider for ugen er som følger:
Mandag: 8.45 - 12.00
Tirsdag: 8.45 - 14.40 (OBS: fysik/kemi på Nymarkskolen)
Onsdag: 8.45 - 13.50
Torsdag: 8.45 - 13.50
Fredag: 8.45 - 13.05
Efter den koldeste juli (og sommerferie) i 22 år, ligner det at solen tager revanche i august
(TYPISK), og det er derfor ekstra vigtigt at alle husker en drikkedunk, da der kan blive ret
varmt oppe under taget, og vi skal være (lidt) fysisk aktive.
Tirsdag, onsdag og fredag i den første uge skal I tage jeres computer med - og fremadrettet
hver dag.
Torsdag skal vi på overbygningens årlige cykeltur til Kerteminde, og det er selvfølgelig vigtigt
at alle har en cykel med i skole. Hvis nogen er udfordret i forhold til cykel, skal vi nok prøve
være behjælpelige med at finde en løsning, men prøv at tænke kreativt :)
HUSK turtaske med drikkedunk og madpakke.
Som noget nyt i overbygningen, har vi valgt at indføre en god gammeldags postmappe samt
lektiebog. Alle elever får dette udleveret i den første skoleuge, og det skal som
udgangspunkt altid være i tasken.
I år vil vi arbejde mere tværfagligt og projektorienteret i overbygningen. Det vil sige at vi, når
det giver mening, arbejder på tværs af fag og med det sigte, at eleverne afslutter med et
produkt. Vi tager selvfølgelige højde for årsplaner og pensum.
Vi skal for en god ordens skyld gøre opmærksom på at der fortsat er særlige corona-regler
på skolen. det betyder at vi bruger indgangen ved overbygningens trappe (der er markeret

med ‘overbygning’). I skal også huske at spritte hænder, når I ankommer og før og efter
frikvarter, samt når I skal hjem.
Som noget corona-nyt åbner vi op for at I som overbygningselever igen må gå i Spar, hvis I
husker at overholde alle de corona-regler, der gælder uden for skolens område. I skal også
huske at spørge om lov, hos læreren inden I går.
Så har vi planlagt årets første forældremøde onsdag d. 26 august kl. 19-21. HUSK at sætte
X i kalenderen. I får nærmere besked ang. dagsorden, når vi nærmer os.
Vi ser frem til at begynde et nyt skoleår sammen med jer :)
Rigtig mange hilsner og vel mødt
Christian og Tenna

