Kære forældre!
Vi vil gerne sige mange tak for endnu et år med jeres børn. Et på mange måder mærkeligt år,
som til gengæld også har vist os, hvor omstillingsparat man kan være, når det er påkrævet.
Det er dejligt at konstatere, at der skal mere til at slå os ud af kurs!
Nu ser det heldigvis ud til, at vi kan starte næste skoleår på samme måde, som vi ellers altid
har gjort. Og skulle det modsatte være tilfældet, klarer vi også det.
Et år – plus det løse – med Corona er snart lagt bag os, og selvom det på mange måder har
været en stor belastning, er der også nogle ting fra denne periode, vi måske kan lære lidt af.
Fx har vi oplevet, efter forældrene er blevet henvist til at aflevere deres børn udenfor, at
eleverne er blevet meget ansvarlige og selvhjulpne i morgenrutinerne. De har udvist stor
selvsikkerhed og er vokset med ansvaret for selv at skulle hænge taske op, lægge madpakke
på plads etc. Når mor eller far ikke er med inde på skolen, kan man så mange ting!
Men samtidig er det jo en stor kvalitet, at forældrene kan snakke sammen om morgenen og
lige udveksle nyt om løst og fast, så dette vil vi naturligvis også tilgodese.
Vi er kommet frem til, at forældrene er velkomne hver fredag morgen, hvis de har lyst til at
deltage i morgensamling. Der vil også blive afholdt regelmæssige og hyppige ”forældrekaffe”eftermiddage i SFO, hvor alle skolens forældre er meget velkomne til at kigge forbi.
Hvis I som forældre har lyst til at snakke sammen de andre morgener, vil vi gerne bede jer om,
at dette foregår 50 m længere nede ad vejen ved parkeringspladsen ved søen. Når der står
forældre lige uden for lågen efter undervisningsstart, er dette nemlig meget spændende for de
elever, der kan sidde og følge med inde fra klassen. Vi kan også være ude for, at der kan opstå
lidt følsomme episoder med nogle elever – og dette synes vi ikke skal udstilles for de andre
forældre.
Vi er som sagt meget glade for den gode snak forældrene imellem og håber på denne måde, at
dette kan fortsætte – bare uden at eleverne bliver afledt og forstyrret i undervisningen. Det er
ikke altid, der skal så meget til at aflede dem, hvilket vi håber på forståelse for.
I dag måtte vi sige farvel til vores trofaste tysklærer gennem 4 år, Kirsten Theilmann, da hun
nu endegyldigt går på pension. Vi ønsker Kirsten alt det bedste fremover, og håber vi kan
lokke hende forbi til en kop kaffe i ny og næ. I stedet for Kirsten er det fremover Cindy
Wannewitz, der vil forestå tyskundervisningen på mellemtrin og i overbygning. Cindy har fået
en grundig overlevering af Kirsten, og kommer med flere års undervisningserfaring i bagagen,
så det er vi helt trygge ved og glæder os til at tage godt imod hende.
Hvis I er forældre til børn i indskoling eller mellemtrin, kan I sætte kryds i kalenderen
torsdag d. 12/8 kl. 16.30 – 17.30, hvor der er informationsmøde om årets gang i SFO/klub.
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9. august er første skoledag efter ferien, og her vil alle elever møde fra 8.45 – 12.00.
Kl. 8.45 er der morgensamling, hvor alle forældre er velkomne til at deltage. Når eleverne
efterfølgende går ud i klasserne, er forældre også velkomne til at blive til forældrekaffe fra
9.00 – 10.00, og her satser vi på godt vejr, så vi kan trække ud i gården.
Bedste sommerhilsner
Rasmus
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