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Nyhedsbrev

Kære forældre
Så er det blevet påske, og som det blev annonceret tidligere på ugen, så må vi få eleverne
fra 5. – 8. klasse tilbage på skolen på halv tid. Det vil sige de må komme i skole en uge,
men skal blive hjemme den følgende uge. Det glæder vi os rigtig meget til, og det bliver
rigtigt godt for børnene.
Skema
Vi må ikke blande eleverne, når de er i skole, og derfor er der fag, som ikke kan
gennemføres. Det drejer sig om valgfag, skiftehold og idræt. 9. klasse skal have 1
idrætstime om ugen, som både rummer praksis og teori. Dette prioriterer vi, da det trods
alt er et fag, som eleverne skal have en karakter i, når vi kommer til sommerferien.
Timen placeres mandag kl. 12.45. Vi forsøger at lave et overskueligt skema inden
eleverne starter.
Efter påskeferien, uge 14, starter vi med at have 7. – 9. klasse på skolen. Den
følgende uge, uge 15, må 5. – 6. klasse komme i skole.
Børnene fra bh – 4. klasse møder som de plejer.
Covid-test
Som I måske har erfaret, så sker der mange ændringer i forhold til kommunens tests ude
på skolerne. Ifølge den seneste plan, så tilbydes der test på vores skole mandag og
onsdag fra klokken 11 – 13.00. Man regner på nuværende tidspunkt med at det gælder
alle børn fra 5. – 9. klasse. Der kan dog nå at ske mange ændringer inden vi skal modtage
børnene d. 6. april. Jeg vil derfor anbefale, at I får foretaget tests på en af øens testcentre,
inden I sender børnene i skole.
Eventyrklassen
Efter påsken skal vi byde velkommen til vores nye eventyrklasse. Der starter 14 nye
børn, og selvom der er Corona, så hejser vi flaget på deres første skoledag og byder dem
ordentligt velkommen. I forbindelse med at eventyrklassen starter, så vil vi bede jer som
skal benytte morgen-SFO`en tirsdag d. 6. april om at ændre en smule i jeres
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afleveringsprocedure. Hvis I afleverer jeres børn fra klokken 07 eller senere, så skal
børnene bare afleveres i deres klasser. Denne dag møder lærerne kl. 07, så de er klar til
at tage imod børnene. Vi gør dette, så de nye eventyrbørn kan få en god start i SFO´en,
hvor der er ro omkring dem. Det er kun denne dag, at vi gør dette.
Rigtig god påske

