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Uge Nyt fra Kontoret

Kære alle
Sikke en dejlig skolebytte uge man kan få uden at bytte
Mandag startede med at de ældste elever tog til Bønnerup for at stå på SUPboards, og resten besøgte Sostrup Slot, hvor de fik en meget levende
fortælling om slottets historie. Om tirsdagen var de ældste i Grenaa hele
dagen, mens resten var i kirken og høre om kirken i middelalderen. Onsdag
var der middelalder værksteder rundt omkring, med ringridning,
hjemmelavede sværd og smykke værksted, hvor man kunne smelte et fint
tinsmykke eller sno et fint armbånd. De store gik i gang med at forberede
musicallen. 6. kl. hjalp med til at de mindste kunne få pyjamas party med farvet lys og farvede
drikke. Herefter var der fælles spisning i skolegården. Onsdagen sluttede af med den traditionelle
fodboldkamp, som måtte ud i forlænget spilletid for at finde en vinder. Kampen endte 2 – 1 til
niende klasse. Torsdag startede med fælles morgenbord, hvorefter der var underholdning i
skolegården. Tillykke til 3. – 4. – 5. kl. som sammen vandt hovedkonkurrencen og fik et gyldent
rundbold bat samt en gylden bold.

Jeg vil gerne sige ekstra
mange tak til vore
madtanter, der sørgede for
at vi fik mad og drikke, og
flyttede borde og stole så vi
kunne sidde i skolegården.
Onsdag aften havde de
skaffet en pande som jeg
tror må være verdens
største, hvor man kunne
lave paella til hele skolen
på en gang. De har også ryddet op og gjort rent på skolen, og jeg hørte en af dem sige, at hun var
glad for, at hun i år kunne gøre rent til gavn for vores egen friskole.
Det er vi andre også taknemmelige for.

Her er et billede af vinderne af fodboldkampen mellem 9. kl. og lærerne:

Og et billede af taberne:

God konfirmation til vores 8. kl. på lørdag d. 5.
september

HUSK FORTOGRAFEN
KOMMER PÅ FREDAG d.
11. sep.

SFO:
Bestyrelsen er ved at undersøge behovet for mere
fleksible ”pakker” i SFO. For at få et overblik, og
kunne se på muligheder, er der lavet et spørgeskema
på Intra til alle forældre i 0. – 3. kl. Du skal kigge
under blanketter.
I bedes udfylde spørgeskemaet senest 18. september, også selvom I ikke har børn i SFO.

Corona
Ved symptomer på Corona skal man kontakte
egen læge og blive testet. Symptomer kan være
tør hoste, feber, vejrtrækningsproblemer,
hovedpine, muskelømhed eller ondt i halsen.
Ved symptomer i løbet af skoledagen, skal
barnet hentes. Man bør blive hjemme indtil 48
timer efter man er symptomfri, eller man er
testet negativ. Kontakt lægen for at blive testet.
Hvis et barn eller voksen med nære relationer til skolen konstateres smittet med Corona, skal
skolen informeres med det samme. Ring til skolen 86384422 eller Kim 93844227.
Man skal blive hjemme til man er testet rask, eller været symptomfri i 48 timer.
I tilfælde af positiv testresultat skal skolen bede barnets forældre eller medarbejderen om
samtykke til at offentliggøre den smittedes navn til alle medarbejdere, til de nære kontakter og
den/de pågældende klasser.

Du kan læse meget mere på dette link: https://www.sst.dk//media/Udgivelser/2020/Corona/Tilf%C3%A6lde-af-covid-19-i-skole,-dagtilbudmm/Info_foraeldre_dagtilbud_skoler_mm_A4.ashx?la=da&hash=394193D07134C748916F362EABA2F9DF1
FF1D337

God uge
Kim Sørensen

