Kære forældre og elever!
I har forhåbentlig alle sammen haft en god sommerferie med hyggelige stunder – selvom
vejret ikke ligefrem har været prangende i Danmark. Til gengæld ser det ud til, at vi får
fremragende vejr i den kommende tid…
Vi glæder os meget til at åbne dørene for alle elever igen på mandag d. 10/8. Husk at dagen er
en klasselærerdag, hvor alle elever møder fra 8.45 – 12.00. Desuden betyder
omstændighederne omkring COVID-19 også, at vi ikke kan afvikle første skoledag, helt som vi
plejer. Dagen kommer til at forløbe således:
✓ Kl. 8.45 møder alle elever (og forældre, der har lyst) ind i klasserne.
✓ Kl. 9.00 holder vi fællessamling på legepladsen. Eleverne følges med lærerne ud og
sætter sig i det anviste område, vi skal nemlig helst ikke blande trinnene sammen. Her
er forældre også velkomne.
✓ Kl. 9.20 følges eleverne med lærerne tilbage i klasserne. Her skal forældrene ikke følge
med, men er velkomne til at blive til en kop kaffe i sommersolen.
Corona-restriktionerne er heldigvis blevet lempet en del siden marts, men der er dog stadig
nogle vigtige ting at huske på:
✓ Alle elever, personale og forældre skal huske at spritte hænder af ved ankomst til
skolen.
✓ Indskoling og mellemtrin benytter indgangsdøren ved køkkenet, overbygningen har
stadig deres egen indgang.
✓ Toiletterne fordeles på samme måde som før ferien.
✓ Der afholdes fælles frikvarterer, men legepladsen deles op i tre områder, så trinnene
ikke bliver blandet.
Vi vil være ekstra opmærksomme på reglerne omkring mobiltelefoner fra skoleårets start.
Hvis eleverne vælger at medbringe en telefon, skal de aflevere den i kasserne i køkkenet ved
ankomst til skolen. Overbygningen skal dog tage den med i klassen, hvor den afleveres til
læreren. Hvis eleverne ikke overholder dette, kan konsekvenserne blive, at de ikke må
medbringe en telefon i en periode. Vi håber selvfølgelig ikke, at dette bliver nødvendigt.
Desværre er Langeskov Kræmmermarked aflyst, så vi får derfor heller ikke brug for
hjælpende hænder til vores stand.
Til gengæld glæder vi os til at se jer alle til generalforsamling d. 31. august kl. 19.00-21.00.
Vi glæder os til et skønt skoleår med glade elever, gode oplevelser og mindre Corona!
På Rynkeby Friskoles vegne,
-Rasmus
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