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Nyhedsbrev

Kære forældre
Så er det blevet sommer og sol i Øster Jølby. Det var tiltrængt.
Skoleåret går mod hæld, og det varer ikke længe før vi kan sende børnene på sommerferie. Når et
skoleår slutter, så betyder det også at vi skal sige farvel til vores elever i 9. klasse, som snart skal videre
ud i verdenen. Eleverne i 9. klasse har været til de skriftlige afgangsprøver i begyndelsen af maj, og
de arbejder nu målrettet mod de mundtlige prøver i dansk og engelsk. De har sidste skoledag den 18.
juni og translokation den 24. juni.
Det hele er begyndt at se lidt lysere ud i forhold til Corona, og det betyder, at vi vil slutte skoleåret af
med at klasserne på skolen har en ”mini” lejrtur. Vi gennemfører overnatningerne, så der tages hensyn
til gældende retningslinjer. Overnatningerne foregår på forskellige dage, og I kan finde mere
information, når klasselærerne sender et brev ud omkring turene.
Corona-retningslinjer
På nuværende tidspunkt må vi stadig ikke blande eleverne, når de er i skole. Det har børnene svært
ved at forstå i pauserne, hvor de gerne vil spille fodbold og andre ting sammen. Jeg kan godt forstå at
retningslinjerne virker lidt underlige, eftersom de samme børn gerne må mødes til fodboldtræning eller
lignende, når de har fri. Vi er som skole nødt til at rette os efter de gældende retningslinjer, og derfor
så gør vi vores bedste for at holde klasserne adskilt, og det håber jeg, at I fortsat vil bakke op om.
Covid-test
Der er kommet godt styr på kommunens testtilbud, og det er kørt uden ændringer i lang tid. Børn fra
5. – 9. kl. og personalet kan blive testet mandag og onsdag fra 7.30 – 9.15. Der er minimal ventetid,
og vi opfordrer alle til at blive testet.
Klasselærere i det kommende skoleår
Hermed en oversigt over klasselærerne i det kommende skoleår. Der arbejdes stadig på skemaet, som
forventes at blive færdigt, når vi går på sommerferie.
Børnehaveklassen
1.– 2. klasse
3. klasse
4. klasse
5. klasse
6. klasse
7. klasse
8. – 9. klasse

Ingrid
Bente
Sabrina
Rikke
Lanther
Karen
Simon
Anders
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Nyt fra bestyrelsen
Vi vil gerne rigtig gerne have flere med på vores hold til årets Stafet for Livet lørdag d. 12. juni fra
kl. 11-23. Vi er pt 16 tilmeldte og der er plads til mange flere – ja, faktisk jer allesammen
Vi
lover, at der bliver hyggeligt – udover at holde stafetten i gang i 12 timer med enten løb eller gang,
skal vi hygge, snakke, spise kage, grille og evt. se lidt EM på storskærm
Tilmeld jer vores hold her: https://www.stafetforlivet.dk/stafet/mors/tilmeldtehold/hold/13839/deltag
Generalforsamling
Den 17. juni klokken 19, er der generalforsamling på skolen. Vedhæftet kan I se indkaldelsen og
dagsordenen. Husk tilmelding senest den 14. juni.
Ønskeseddel til frivillige
Vedhæftet er en opdatering ønskeseddel omkring arbejde, som vi bliver glade for at der bliver udført.
Vi er rigtig taknemmelig for alt den hjælp vi har fået, og det betyder rigtig meget for vores skole.
Kalender:
3 juni - 3 klasse overnatter på skolen.
8. juni – bålhygge for eventyrklassen
10. juni – mundtlig dansk
10 juni – BH/1 kl overnatter på skolen
14 juni - 2 klasse overnatter på skolen
16 juni – 4 klasse overnatter på skolen
17. juni – mundtlig engelsk
17. juni – generalforsamling på Øster Jølby Friskole
18. juni – 9. klasse sidste skoledag.
22. juni – 7. – 9. klasse på tur inkl. Overnatning.
23. juni. 5. – 6. klasse overnatter på skolen.
24. juni – 9. klasse translokation
25. juni – sidste skoledag. Alle elever har fri kl. 11.45

