Kære forældre og elever.
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Endelig går vi den lyse tid i møde med både forår, påskeferie og en større genåbning af landet, det
glæder vi os til.
I klassen går det også godt. Eleverne leger og hygger sig med hinanden, og har selvfølgelig også
småkonflikter, men vi ser det som lærerigt, og det kan nok ikke undgås, når der er mange
sammen.
Det går rigtig godt i fagene, hvor eleverne virker interesserede og tager godt fra.
Efter at have læst en bog om, hvordan man skaber sit eget held gennem hårdt arbejde, er vi nu
ved at læse om de nordiske guder og jætter, hvilket optager eleverne meget.
Vi medsender et nyt skema, som træder i kraft efter påskeferien. Som I kan se, er den eneste
ændring, at nat/tek og engelsk ligger torsdag i stedet for onsdag. Tess har timerne sammen med
Rune i stedet for Charlotte (som er barselsvikar for Tenna). Dog starter Tess med at have timerne
alene, da Rune er på mellemtrinnet, indtil coronasituationen er mere normal.
Samtidig medsender vi skolens folder for indskolingen, som vi håber I vil give jer tid til at læse
igen. Der står svar på mange af de spørgsmål, som vi ofte bliver stillet ;-).
Så har vi et par bønner til jer, først i forhold til madpakkerne. Vi vil gerne have, at eleverne har så
sunde madpakker med som muligt, og at I undlader at give dem kager og søde sager med i skole,
jf. skolens sundhedspolitik https://rynkeby-friskole.dk/praktiske-informationer/ . Samtidig vil det
være godt, hvis alle har en fyldt drikkedunk med vand og navn på hver dag.
Når eleverne læser i skolens frilæsningsbøger hjemme, vil vi bede jer om at holde øje med, at
eleverne ikke har hverken mad eller drikkelse i nærheden af bøgerne. Det er ret nye bøger, som
gerne skal holde i mange år.
Til sidst vil vi gerne have, at I hjælper jeres børn med jævnligt at gennemgå penalhuset, så der
både er spidsede blyanter, lineal, limstift osv. det sparer både jeres børn og os for rigtig meget tid,
når det er i orden.
Til allersidst vil vi ønske jer alle en rigtig god påskeferie.
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