Kære elever og forældre!
Sidste år på denne tid havde vi nok ikke forestillet os, at Corona et år senere stadig skulle
fylde så meget i hverdagen, som det er tilfældet. Dengang forberedte vi os på en genåbning
efter Påske, hvor der skulle igangsættes en masse nye tiltag, og usikkerheden var stor blandt
alle.
Nu står vi lidt i samme situation, hvor flere elever skal vende tilbage til skolen efter en
Påskeferie – og dog er der en del ting, der er anderledes end sidste år.
Vi har fundet ind i en rytme, hvor alle retningslinjer omkring hygiejne, rengøring, afstand,
tests osv. på en mærkelig måde er blevet det normale, og jeg oplever også, at alle elever,
forældre og personale i høj grad har vænnet sig til at tage tingene, som de kommer. Vi er vant
til at ændre på rammerne og samarbejde om at få det til at lykkes, selv når det ind i mellem
kan føles som en uendelig proces. Stor tak til alle for denne indsats!
Efter Påske vil vi være fuldtallige på skolen, og I har sikkert allerede modtaget nærmere
information om dette fra lærerne.
Pode-teamet fra Kerteminde Kommune vil være her tirsdag kl. 9.45-10.45 og fredag kl.
11.00-12.00. I de forløbne uger har de testede elever taget det med ophøjet ro, og det er
blevet ren rutine at få renset næseborene på professionel vis. Der er også forældre, der vælger
selv at få testet deres børn på nogle af de mange test-steder, og dette har vi naturligvis fuld
respekt for; det vigtigste er, at eleverne blive testet.
Jeg vil derfor også opfordre til, at I får testet jeres børn i weekenden op til skolestart, så de kan
møde op med en test, der ikke er mere end 72 timer gammel.
Generalforsamlingen er indtil videre udskudt, til vi kan se en mulighed for at afvikle den med
fysisk fremmøde. Det samme gør sig gældende for arbejdslørdag, der var planlagt til starten af
maj. Sommerfesten er også usikker, men det er endnu for tidligt at opgive håbet om afvikling
af denne, så vi krydser fingre.
God Påskeferie til jer alle!
Bedste hilsner
Rasmus
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