Arrild 04.08.2021.

Kære forældre.
Så er lærerpersonalet gået i gang med de sidste tiltag, før vi mødes med jeres børn mandag d.09.08.kl.8.15.
Skemaet er nu gjort færdigt, og vi glæder os til at præsentere de nye tiltag for jer og jeres børn.
Til jer, der har været på ferie i udlandet: Husk at undersøge om I skal testes før skolestart.

Første skoledag er mandag d.09.08.kl.8.15.
Program:
Vi håber mange forældre har lyst og mulighed for at deltage frem
til 9.30 ca..
8.15 – vi hejser flaget og synger en sang.
Vi byder på rundstykker mm i hallen.
Ca.8.50 meddelelser v. Mie og afgang til klasserne.
9.00 – 9.30 klassetid – forældrene er velkomne.
9.30 – 10.05 frikvarter
10.05 – 11.45 alm. undervisning
11.45-12.15 frikvarter
12.15-13.00 alm. undervisning
13.05 skolebussen kører hjem/ SFO åbner.

Alle elever får udleveret skema samt årskalender første skoledag.

Glemt tøj.
Første skoledag vil vi bede jer se rækken af glemt fodtøj/ tøj efter. Der er meget glemt tøj fra forrige skoleår.

Nyt skoleår betyder også lærerrokader.
Klasselærere.
0./1.klasse: Sara Marie og Merete
2./3.klasse: Karina.

Bethina er ny matematiklærer.

4./5.klasse: Ulla

Bo er fortsat matematiklærer

6./7./8.klasse: Mie

Ulla er ny matematiklærer.

Ifølge de oplysninger vi har modtaget fra Børne- og Undervisningsministeriet kan vi starte op med en mere
almindelig hverdag 😊
Vi bibeholder de gode vaner med håndvask og sprit.
Vi bibeholder indgangene:
0./1.klasse benytte SFO indgang – ligeså gør eleverne, når de skal i SFO.
2./3.klasse: benytter indgang mod lille skolegård. Her hænger de deres overtøj/ sætter deres fodtøj i gul
reol.
4./5.klasse: benytter hovedindgangen. De må gå rundt om de yngstes klasse, så de ikke skal ud på fortovet.
6./7./8.klasse: benytter indgang ud mod de grønne områder. De må gå rundt om de yngstes klasse, så de
ikke skal ud på fortovet.
Der kan ske ændringer.
I de første 14 dage leger 0.-3.klasse på de yngstes legeplads. 4.-8.klasse benytter de grønne områder. Også
her kan der ske ændringer.

Kviktest
Husk at underskrive samtykkeerklæring, hvis du har et barn mellem 12 og 15 år, så han/ hun kan blive testet.
Fylder dit barn 12 i løbet af efteråret, må du meget gerne udfylde samtykke erklæringen nu og aflevere
denne.
Tønder kommune tilbyder kviktest på skolen 2 gange ugentligt i august og september 2021.

Samtykke erklæringen er udsendt pr. mail d.02.08.21.

Fripladsansøgning.
Fra mandag d. 09.08. kan I igen søge om fripladstilskud til jeres barn/ børn. Der kan bådes søges til skole og
SFO. Ansøgningsskema fås på kontoret.
Ansøgningsfrist er 01.09.
Et evt. tilskud vil komme til udbetaling med en månedlig reduktion i skolepengene efter nytår.

Venligst Mie

