Rynkeby Friskole, d. 24. juni 2022

Kære elever og forældre i overbygningen

Så blev det igen tid til en tiltrængt og velfortjent sommerferie efter et
indholdsrigt år. Det bedste ved året har helt sikkert været de skønne
elever, som vi har haft lov til at bruge en masse tid sammen med.

Næste skoleår byder også på nye ting for 7.-9. klasse, der fremover vil blive kaldt D-klassen, da der jo vil
blive 4 trin på skolen i stedet for 3. På lærerfronten vil der også være nogle ændringer:
•
•
•
•
•

Christian vil være kontakt- og klasselærer med fagene engelsk, historie, samfundsfag, religion, biologi, geografi, idræt og madkundskab
Cathrine (som flere elever kender fra mellemtrinnet) vil være kontakt- og klasselærer med fagene
dansk, engelsk, samfundsfag og madkundskab
Camilla vil ikke længere være kontakt- og klasselærer men i stedet varetage al matematikundervisningen i D-klassen
Kirsten vil fortsat undervise i tysk
Tage fra Nymarksskolen vil varetage fysik- og kemiundervisningen, som ligeledes vil foregå på Nymarksskolen

Husk at have de forskellige basisting klar til opstart efter ferien. Det være sig en bærbar computer med oplader, høretelefoner eller headset, et opdateret penalhus og gerne bøger/arbejdsbøger, som ikke er færdiggjorde.

Den første skoledag efter ferien er mandag d. 8. august kl. 8.45-12.00.
Vi har vedlagt et skema med fag og mødetider til det nye skoleår. Dog vil indholdet de første dage i den første uge være anderledes, da vi altid starter med fælles informationer, regelsæt, trivsel og samarbejdsøvelser.
Vi siger farvel til Christoffer, der skal på efterskole, og til Sebastian, Davut, Cecilie, Freya, Marie, Philip og
Gabi, der har afsluttet 9. klasse. Til gengæld får vi fornøjelsen af Istvan, Lukas, Emil og Malte.

Til afgangseleverne: Tusind tak for nogle vildt dejlige år i jeres selskab. Tak for en masse fede diskussioner,
debatter og samtaler i timerne. Tak for en masse fede oplevelser og ture ud af huset. Tak fordi at vi fik lov
til at lære jer at kende og held og lykke i fremtiden til jer alle sammen.

Personlig hilsen fra Camilla

Kære elever og forældre i overbygningen
Jeg har nydt året som vikar. Det er skønt at være tilbage på skolen og så endda sammen med så
dejlige, glade og finurlige elever, som der er i overbygningen – og med forældre, som jeg har nydt
samarbejdet med.
Jeg er glad for, jeg ikke helt slipper overbygningen, da jeg skal have alle matematiktimerne med Dklassen, og ud over det vil jeg varetage en masse kompetencetimer, hvoraf mange af dem også vil
være med elevgrupper derfra.
Tak for lån af jeres børn. Det har været en fornøjelse.
Venlig hilsen Camilla

Personlig hilsen fra Cathrine:
Kære elever og forældre til Trin D
Jeg glæder mig til det nye skoleår.
Jeg har været meget glad for mit arbejde med eleverne og samarbejdet med forældrene i mellemtrinnet på Rynkeby Friskole, men er fra næste skoleår blevet adspurgt om at varetage undervisningen med kontaktlærer- og klasselærerfunktion i overbygningen (Trin D).
Jeg har flere års erfaring med undervisning af den ældste gruppe elever, eksamenserfaring og erfaring med censorarbejde. Jeg har undervist denne elevgruppe tidligere på Rynkeby Friskole og
endnu tidligere i mit arbejde på Sjælland, da jeg boede i København.
Jeg glæder mig meget til arbejdet med elevgruppen igen og til samarbejdet med jer forældre.
Indtil da ønskes I alle en rigtig god sommer.
Venligst Cathrine

Vi håber, I får den skønneste sommer og glæder os til at se jer på den anden side af sommerferien.

God sommerferie!

Med de venligste hilsner;
Camilla, Christian, Rasmus og Kirsten.

