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Uge Nyt fra Kontoret

Så får 0. – 4. klasser igen lov til at komme hen på skolen. Det bliver dejligt at møde dem igen. Vi
skal dog huske at det ikke bliver helt som før jul. Klasserne skal være adskilte både i timerne og
frikvartererne, og de skal møde så få forskellige voksne som muligt. Forældre opfordres til at
aflevere og hente udenfor skolen, eller bruge mundbind inde på skolens område.
For at få det hele til at fungere, har vi taget ekstra voksne ind både i skole og SFO.
Om morgenen åbner SFO 6:45, og skolen er åben 7:45 – 11:45. Herefter er der igen åben i SFO til
kl. 16.
Den grønne bus kører efter skoletid, hvor vi sørger for at elever fra Grenaa også kan komme hjem.
Det er klart, at der i starten vil være mange spørgsmål, og ting der skal falde på plads. Men I er
meget velkomne til at kontakte Kim, som prøver at samle op.
Skolens ansatte, der møder frem for at være i SFO eller på skolen, bliver tilbudt test to gange om
ugen. Dette står Norddjurs Kommune for, og vi afventer det praktiske.

SFO
SFO lukker op for børn samtidig med at 0. – 4. kl. vender tilbage.
Hver dag kl. 6:45 – 16:00
Da klasserne skal være adskilte, kan man ikke lave legeaftaler på
tværs af klasser. Vi opfordrer til at I forældre selv laver legeaftalerne i
den kommende periode.

Fjern undervisning
5. – 9. kl skal jo fortsat undervises hjemme ved skærmen. Jeg ved at det er svært at være isoleret
og skulle motivere sig selv. Derfor forstår jeg også godt at eleverne finder en anden at danne et
fællesskab med. Det er jo en af vore vigtige værdier, og det er også i orden at have enkelte tætte
kammerater.
Men det er stadigvæk ministeriets anbefaling under pandemien, at vi ser så få som muligt, også
selvom vi skal sidde derhjemme og have fjern undervisning.

Gode gerninger
Vore elever har udført 301 gode gerninger som alle udløser 20,- kr. pr. stk. til Syriens børn =6020,kr. Dette bliver sendt videre, så pengene kan blive udløst og komme med til Danmarks
indsamlingen. Godt gået!

God uge til alle
Kim Sørensen

