Kære forældre og elever i indskolingen

Rynkeby d 3/2 – 21

Som I sikkert har hørt, skal alle elever fra 0. – 4. klasse tilbage i skole fra på
mandag d. 8/2. Det glæder vi os rigtig meget til, selvom vi synes, at både zoommorgenmøderne og zoom-undervisningen er gået rigtig godt. Men det bliver dejligt
både at se børnene, og til at have god tid til at snakke med dem J
Heldigvis giver sundhedsmyndighederne grønt lys til, at vi kan undervise alle
eleverne i vores klasseværelse, det er vi rigtig glade for, det gør hverdagen en del
lettere.
Derfor fortsætter vi, hvor vi slap før jul, med undervisning efter vores normale
skoleskema. Det betyder også, at der er idræt på skemaet tirsdag og torsdag, og at
vi igen tjekker lektierne om tirsdagen.
Indskolingen vil ingen kontakt have til skolens 4. klasses elever, da de vil være
adskilt både i undervisningen, frikvartererne og i SFO´en.
Derudover fortsætter vi vores daglige rutiner med at spritte/vaske hænder.
Den første uge har eleverne helt sikkert brug for både at snakke med hinanden og
lege rigtig meget, så derfor vil vi selvfølgelig også give plads til det. Måske bliver der
også plads til en film og anden hygge J
Husk at give eleverne rigeligt med skiftetøj, varmt tøj, handsker, huer, regntøj,
støvler ol. med, så kasserne igen kan blive fyldt op.
Til sidst er der en lille ændring på fredag d. 5/2, som I skal være
opmærksomme på. Linket til zoom-undervisningen kl 9.30 – 10.00 er følgende
(det er Hannes link):
https://us02web.zoom.us/j/89972479768?pwd=ZzdvMGhTWGE3c3FSRVZVdjkvTmNSQT09

Ellers har vi kun at sige tusind tak til jer forældre, for jeres gå på mod, forståelse og
opbakning i hele den drilagtige onlineundervisningsperiode, I har sammen med jeres
børn klaret det flot.
Vi glæder os rigtig meget, til at se jeres skønne unger på mandag kl 8.45 J
Hilsen
Mette og Hanne

