Kære forældre!
Så er vi godt i gang igen på skolen, der summer af liv under den bagende sol. Det er dejligt
med det gode vejr, der har været medvirkende til gode cykel- og stranddage for mellemtrin og
overbygning. Vi er glade for, at eleverne trods alt kan være så meget sammen i klasserne, som
det er tilfældet, selvom vi stadig er underlagt en del restriktioner.
Ang. COVID-19 følger vi i disse dage og uger udviklingen tæt. Som I sikkert ved, sker der
desværre en stigning i antallet af smittede i Danmark, så vi skal alle være meget
opmærksomme på at gøre vores bedste for at bremse den uheldige udvikling. Derfor er
forældrene i hverdagen stadig henvist til lågen ude ved vejen. Ved forældremøder o. lign. kan
vi godt holde møder på skolen, hvis vi er opmærksomme på god håndhygiejne og passende
afstand.
Vi opfordrer generelt til, at man holder sine ferier i skolernes ferieuger, da man som elev på
Rynkeby Friskole er en vigtig del af vores fællesskab.
Når det så er sagt, ved vi godt, at der kan være andre årsager til, at man tager på ferie uden for
skolens ferieuger. I disse tilfælde er det meget vigtigt, at I som forældre er opmærksomme på
rejsevejledningerne for de enkelte lande. Hvis rejser til det pågældende land frarådes, skal
eleven være i 14 dages hjemmekarantæne efter hjemkomsten.
Hvis rejser til det pågældende land IKKE frarådes, vil vi opfordre til, at I udviser forsigtighed
og bliver hjemme ved de mindste sygdomssymptomer. Efter en negativ test kan man komme i
skole igen.
I det hele taget vil vi have lidt øget fokus på elevfravær i dette skoleår, da forskning viser, at et
stort fravær i grundskolen gør det sværere at passe et uddannelsesforløb og senere et arbejde.
Meget fravær kan også være en indikator for mistrivsel af forskellig art, så derfor vil en øget
opmærksomhed på dette også være med til at løse evt. problemer, inden de vokser sig alt for
store.
Husk stadig at sygemelde jeres barn på 65391505/65391818 om morgenen. Hvis vi ikke
hører fra jer ved elevfravær, vil vi ringe jer op for at sikre os, der ikke er ”strandede” elever
uden vi ved det…
Vores SFO lukker fremover kl. 16.00 om fredagen, men stadig 16.30 de andre dage. Der var
aldrig børn efter kl. 16, så vi har valgt at prioritere vores ressourcer anderledes. Bl.a. derfor er
der nu altid to voksne på, når eleverne har fri fra skole.
31/8 kl. 19.00 – 21.00 er der som bekendt generalforsamling, hvilket I får en
tilmeldingsseddel til i morgen, fredag. Vi glæder os til at se en masse forældre!
Sommerhilsner
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