Kære elever og forældre
Så er det tid til sommerferie, og vi kan mærke, at elevernes glæde og forventning er steget i takt
med, at tiden nærmer sig.
Det har været et år præget af covid-19 og dermed skiftende forhold og restriktioner, som vi alle
har været underlagt. Både jeres børn og jer selv har klaret udfordringerne godt og taget positivt
imod vores skiftende undervisningsformer.
Vi vil gerne takke jer for det gode samarbejde, og vi ser frem til endnu et godt år på mellemtrinnet.
Det første forældremøde i det nye skoleår er fastlagt til tirsdag d. 26. aug. Her vil vi blandt andet
informere jer om de første uger på mellemtrinnet, det fælles regelsæt, undervisningen og lektier. I
vil få en dagsorden, når tiden nærmer sig på den anden side af sommerferien.
I bedes gennemgå jeres børns penalhus, så det er opdateret med spidsede blyanter, linealer,
viskelæder osv. til en ny skolestart. Det samme gælder skoletasken, som gerne skal være ryddet og
klar til nye og spændende materialer. ”Ikke-færdige” arbejdsbøger fortsætter vi med at bruge. De
må gerne medbringes i lektiemappen til det nye skoleår. Husk også, at alle elever hver dag skal
medbringe en bærbar PC, oplader og høretelefoner. Alle må gerne i løbet af ferien få tjekket, at
det hele virker, som det skal.
Vi opfordrer desuden til at læse i en bog der passer til interesse og niveau og øve lidt matematik i
sommerferien, så det hele ikke bliver for svært at træne op, når vi mødes på skolen igen. Der er
vedlagt en ”læselog” til ferien, som meget gerne medbringes udfyldt første skoledag efter
sommerferien.
Eleverne har fået deres seneste to skriftlige afleveringer tilbage i en plastiklomme. Der ligger en
skriftlig ”feedback” som I gerne må gennemgå sammen. Det skal gerne være en hjælp til
fremadrettede større opgaver og må derfor gerne gemmes som en fremtidig tjekliste.
Den første skoledag er mandag d. 9. aug. Vi har vedlagt et skema med fag og mødetider til det nye
skoleår. Dog vil de første tre dage i den første uge være anderledes, da vi starter ud med fælles
informationer, regelsæt, trivsel og samarbejdsøvelser på mellemtrinnet. Her skal I være
opmærksomme på, at der er et par ændringer i forhold til det almindelige skema. Eleverne har om
mandagen i den første skoleuge fri kl. 12.00 og om onsdagen i den første uge fri kl. 13.50.
Vi siger farvel til Amalie, Anna, Julia, Valdemar, Markus, Carl Gustav, Magnus og Christoffer som
skal i overbygningen. Vi byder samtidig Astrid, Mikas og Emil E. fra indskolingen, samt vores nye
elever Sean, Alfred og Benjamin velkommen i mellemtrinnet på Rynkeby Friskole.
Vi glæder os til et nyt og godt skoleår og ønsker jer alle en rigtig god sommerferie. Få slappet godt
af, hyg jer sammen og husk også at få læst og øvet lidt matematik😉.
Vi ses den første skoledag mandag d. 9. august kl. 08.45. -12.00.
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