Kære forældre og elever!
Nu er de første to uger af skoleåret gået, og vi er så småt ved at falde på plads. Der er mange nye
rutiner og kammerater at forholde sig til, men ugerne har været præget af en varm(!) og positiv
stemning på hele skolen. Det er en fornøjelse at se, hvordan eleverne hjælper hinanden med stort og
småt, og hvor godt de har taget imod alle de nye elever og personaler. Husk at kigge forbi vores
Facebook-side, hvor der ofte er opslag med billeder fra hverdagen på skolen.
I næste uge kommer skolefotografen forbi, nærmere bestemt på tirsdag kl. 8.45. Alle elever har fået en
foto-seddel med hjem i tasken, som skal udfyldes og medbringes på tirsdag. I nødstilfælde kan vi
udfylde en ekstra seddel på skolen, hvis man har glemt at få den med.
Fotoseancen tager ca. 45 min pr. klasse og vil ske i rækkefølgen B, A, C og D.
Den 8. september er det FN's Internationale Literacy-dag, som vi i Danmark markerer som ”Den
Kæmpestore Læsedag”.
Vi har på Rynkeby Friskole valgt, at læsedagen skal være en dag, hvor vi fejrer, hvilken forskel
litteraturens univers har gjort for os og fortsat gør. En dag, hvor vi sammen med eleverne skal nyde,
undersøge og beundre bøgerne og læsningen. Således vil denne dag have læsning som det
overordnede tema, og dagen starter derfor med en fælles morgensamling. Det vil resten af dagen være
forskelligt, hvordan der arbejdes i de forskellige klasser. Mødetiderne på dagen er for alle klasser
uændret.
Fra d. 13. – 15. september drager hele skolen afsted på fælles lejrskole. Denne gamle tradition har
været skrinlagt i nogle år pga. en pandemi, vi ikke gider tale mere om. Nu går turen til Danhostel Vejle,
lige ned til den smukke Vejle Ådal. Her skal vi indkvartere os til nogle hyggelige og spændende dage i
fællesskab, hvor vi både udnytter nærområdet og vil tage på små udflugter til lokale seværdigheder. Vi
er mange voksne med og skal nok tage os rigtig godt af alle jeres børn. I vil inden længe få en folder
med en masse detaljerede oplysninger om turen, så vent lidt med spørgsmålene!
Dog kan I allerede nu notere jer, at alle skal mødes på Odense Banegård tirsdag d. 13/9 kl. 8.45 og
afhentes samme sted torsdag d. 15/9 kl. 11.45. Jeg vil opfordre jer til at snakke sammen med de
andre forældre, så muligheden for samkørsel bliver udnyttet. SFO er IKKE åben om torsdagen, så
eleverne skal ikke køres til Rynkeby.
På de kommende forældremøder vil I bl.a. blive orienteret om Langeskov Kræmmermarked, hvor
skolen igen i år har fået en stand. Til dette har vi brug for alle forældres opbakning, da vi skal have
dækket vagter fredag, lørdag og søndag. Det er ganske få timer, det drejer sig om, og man skal faktisk
bare være til stede. Men overvej lige hvilken dag, I kan byde ind med, så vi kan få det landet til
forældremødet.
Vi vil også oprette en ”forældrebank”, da I ligger inde med en masse kundskaber og færdigheder, vi
selvfølgelig gerne vil profitere af. Til forældremøderne vil I få en seddel med hjem, hvor I kan oplyse
om, hvad I har mulighed for at byde ind med i en snæver vending. Erfaringen viser, at alle
kompetencer kan sættes i spil!
Sensommerhilsner fra alle på Rynkeby Friskole
-Rasmus
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