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Så gik vinterferien og lige inden nåede vi en hel masse
på friskolen. Der blev slået katten af tønden, og nogle
af lærerne bagte fastelavnsboller til alle jer, der får
fjernundervisning. Fastelavnsbollerne blev bragt ud
fredag før ferien, hvilket var et stort logistisk arbejde.
Så tusind tak til de lærere der ydede en kæmpe
indsats, og tusind tak for de positive tilbagemeldinger
fra jer forældre og elever som vi savner i vores
hverdag
I denne uge håbede vi jo så, at vi snart kan få alle elever hen på skolen, men vi må ruste os med
tålmodighed lidt endnu. I må holde jer muntre, jeg kom i hvert fald til at grine, da jeg så hvordan
en toiletrulle kan drøne rundt i et virtuelt klasseværelse. Tusind tak for det 9. kl
Vi kører fortsat undervisning for 0, - 4. kl. på skolen ud fra
retningslinjerne om nødundervisning. Dvs. at klasserne har
så få lærere som muligt og dermed ikke deres normale
skemaer. Eleverne skal også fortsat være adskilte i
klasser/grupper. Denne opdeling prøver vi også at
fastholde i vores SFO. Jeg hører en masse gode historier
om hvordan eleverne får det til at fungere sammen med
lærerne på skolen, og dejligt at se at historierne og billeder
også deles.

Grønne uger
Der kommer ændringer i de planlagte grønne uger, så vi flytter uge 10 til enten 16 eller 17, og vi
flytter uge 14 frem til uge 12. Indholdet af ugerne kommer ud senere, men nu er I forberedt på
ændringerne.

TSFO
Vi har nu en lille flok, der starter i TSFO 1. april. Der bliver online
forældremøde onsdag d. 3. marts, hvor vi skal mødes og snakke om
opstart i disse anderledes tider.

Der er stadigvæk ledige pladser i vores kommende 0. kl!

SFO
SFO er åben for børn fra 0. – 4. kl. der er indskrevet.
Hver dag kl. 6:45 – 16:00. De er opdelt klassevis med faste voksne i deres
sædvanlige lokaler.

Næste uge:
Onsdag kl. 19 Online forældremøde i
TSFO.

God uge til alle

