Kære forældre!
Nu har efteråret i dén grad indhentet os med regn og rusk, så sensommerdagene snart kun er
et fjernt minde. Heldigvis skal der mere til at slå os ud af kurs, når vi i næste uge går i gang
med ”Krop- og Sundhedsugen”. Her bliver der masser af aktiviteter både inde og ude, så husk
at give de kære små fornuftig påklædning med.
Fredag slutter vi af med den traditionelle løbetur, inden alle går på efterårsferie. I denne
anledning håber jeg på, at der er forældre (eller bedsteforældre), der har lyst og mulighed for
at hjælpe med at stå på ruten, mens eleverne løber. Dette foregår fra 9.30 – 11.00. Vi plejer
også at være så heldige, at forældre bidrager med nogle boller til eleverne.
I må meget gerne sende en mail til undertegnede (skoleleder@rynkeby-friskole.dk), hvis I vil
hjælpe på ruten eller bage nogle boller til på fredag!
Og så har vi en kommende udskiftning på personalefronten: Efter flere års tro tjeneste har
Tess valgt at søge nye udfordringer i sit arbejdsliv med virkning fra 1. november. Det er vi
selvfølgelig kede af, men har også fuld forståelse for dette. Tess har haft en delt stilling på
skolen; udover sine timer i vores SFO har hun haft en del undervisning i indskolingen og i
kompetenceteamet.
Undervisningen vil i første omgang (frem til vinterferien) blive dækket af Marie, der tidligere
har haft et længevarende vikariat på skolen, hvilket var en opgave, hun løste på fornemste vis.
(Marie er i øvrigt Mettes søster). Der vil således ikke være aflysninger af hverken
undervisning eller de planlagte kompetencetimer. I uge 43 vil Marie være med Tess i alle
undervisningstimer og herefter selv tage over. Marie præsenterer sig selv således:
”Kære forældre
Jeg hedder Marie Amstrup-Christensen og jeg bor i Odense med min familie. Jeg har en
Professionsbachelor i ernæring og sundhed og en baggrund som dagplejer.
Jeg er i gang med læreruddannelsen, hvor jeg pt læser matematik (1.-6. klassetrin) og dansk (1.6. klassetrin) via ”delvis digital undervisning”. Dette giver mig mulighed for at arbejde samtidig,
og derfor er jeg så glad for at skulle starte på Rynkeby Friskole. Jeg kender skolen, da jeg af flere
omgange har fungeret som vikar. I forbindelse med min uddannelse har jeg været i en dags
praktik i matematik i indskolingen, så jeg har allerede haft fornøjelsen af at møde jeres børn.”
I forhold til Tess’ timer i SFO vil vi nu gøre, hvad vi kan for at finde den helt rigtige person, der
fremover skal være en del af Rynkeby Friskole.
Rigtig god efterårsferie, når den kommer!
-Rasmus
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