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Nyhedsbrev 06/2021
Bemærk der udkommer ikke nyhedsbrev i uge 7.

Nyt fra Børnehuset:
Fastelavn:
Sikke mange farlige udklædninger vi i dag har mødt i Børnehuset. Det var bestemt noget
alle gik op i…….
I løbet af torsdag så vi en film om fastelavn/ sang fastelavnssange og spiste lækre
fastelavnsboller.
Selvfølgelig slog vi også katten af tønde i børnegrupperne:
Hos de yngste blev Emilius kattekonge og Signe kattedronning.
Børnehavebørnene var delt i 2 grupper. Hjalte blev kattekonge og Frida kattedronning i den
ene gruppe. Zalan og Johan S. blev kattekonger i den anden gruppe.
Det blev igen en festlig dag – med hensyn til gældende retningslinjer.

Fredag får børnene deres flotte fastelavnspynt med hjem.
Uge 7.
Vinterferieugen. Vi byder tilmeldte børn velkomne til en hyggelig uge. I løbet af ugen vil
personalet også holde en eller flere velfortjente fridage.

Nyt fra skolen:
Juhu
Hvor har det været dejligt igen at høre børnestemmer, snak og latter på gangen og i
klasserne. Det er helt tydeligt, at børnene har savnet hinanden og måske også os – lidt 😊
Vi har i hvert fald savnet dem.
Det har været helt fantastisk at kunne starte ugen op – både med undervisning og sne leg.
Alle har været en tur forbi kælkebakken. Det var sjovt.

Desværre skal eleverne i 5.-8.klasse stadig
arbejde hjemme. ØV. Som et lille ”plaster på
såret” har vi i dag været forbi dem med en lille
hilsen.

Tak til Dagli’ Brugsen for kage
til alle – det blev godt
modtaget

Måske har jeres børn fortalt, at der er ældre elever på skolen. Det er sandt. Det er hårdt at
være hjemme så lang tid, så de kigger ind til en undervisnings dag i ny og næ. Vi håber,
tiderne snart bliver til at de ALLE må komme hver dag.
Sommerferie
Selvom det er koldt derude er der nok en del der i gang med at planlægge sommerferien.
Skoleeleverne holder ferielukket i perioden 28.06.21 – 08.08.21. (uge 26-31).
Skolehjem samtaler
Samtalerne står for døren.
Vi er stadig i tænkeboks om, hvordan vi afvikler disse på bedst mulige måde. Vi vil gerne
kunne samtale med jer om både perioden med fjernundervisning og tiden, hvor jeres børn
igen må være sammen. Derfor har vi besluttet at udsætte de planlagte samtaler lidt. Hvis I
har et behov for at få en snak med lærerne, skal I selvfølgelig henvende jer – det samme
gør vi, hvis vi oplever et behov. Mødet vil så ske over MEET.
Tøv ikke med at henvende jer.

Undervisningen i uge 8.
I uge 8 har jeres barn samme skema som i uge 6.

Vigtige datoer i kommende uger:
Uge 07
Hele ugen: skolens elever holder vinterferie
Uge 08
22.02 19-21 Fællesmøde bestyrelse og skolens personale: Digital dannelse. MEET
Uge 09
01.03 Rene’ Klinge har sin første arbejdsdag i Børnehuset – velkommen til.
SH 0. og 1./2.klasse - udsat
SH 3./4.klasse - udsat
19-22 Bestyrelsesmøde
04.03 SH 7./8.klasse – udsat
05.03 Trivselsdag på skolen.
Uge 10
08.03 SH 1./2.klasse - udsat
SH 5./6.klasse - udsat
Uge 11
11.03 Lærerpersonalet deltager i Regionsmøde – skoledagen slutter 14.00
Uge 12
22.03 19-21 Bestyrelsesmøde
Uge 13
Hele ugen: påske ferie – begge huse er lukkede.
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