19/3 2021
Uge Nyt fra Kontoret

”Jeg vil ud, ud under åben himmel…!”
Det var fællessangen i dag, og også en tekst der passer til
de mange udendørs aktiviteter der er på friskolen for
tiden. Uanset vejret har 6. + 7. + 8. klasserne skullet være
ude, og det har de været ved boldbanerne og på
savværksgrunden. De yngste klasser har brugt vores
udeområde ved boldbanen i skolegården og de nye
legeredskaber bag SFO bliver også allerede brugt.

Det kan være svært at følge klasernes mange skift, så I må
holde jer orienteret via ugebreve og de informationer i får
fra klassens lærere. Vi prøver på bedste vis at få de
skiftende planer til at fungere med klasser på skolen og
fjern undervisning. I næste uge er der grønt forløb, hvilket
giver ændringer igen.

I næste uge kører vores grønne bus fra skolen kl. 12:45 onsdag, torsdag og fredag, da det er
grønne dage. Hvis nogen har problemer i forhold til dette, så kontakt kontoret.

Skolens ansatte plejer at have en planlægningsdag, og i år har vi bestemt at det bliver fredag d. 9.
april kl. 12 – 15. Så denne dag stopper undervisningen kl. 12, og den grønne bus kører derefter. Vi
må se behovet for, om den også skal køre til Grenaa.

I denne uge fik 9. kl. lov til være på skolen hele ugen.
Anni skriver:
På vores skole har vi fantastiske medarbejdere - vores eget
lille dream team faktisk. Alle sole stråler på deres egen unikke
måde, men i mandags var der en, som gjorde min og 9.
klasses morgen helt særlig. Efter lang tids nedlukning måtte 9.
klasse komme tilbage på skolen til undervisning, det i sig selv
var jo klart en fest. Helt uventet mødte vi også op til et
klasselokale med flag og hilsen på tavlen og en smuk buket
blomster på bordet. Sikke en dejlig gestus, men umiddelbart
var der ikke lige en afsender… Det viste sig at være vores
dejlige Louise, som havde øje for, at det ikke havde været helt
nemt at være afgangsklasse i en nedlukningstid. En kæmpe
tak til hende og alle I andre, som har været opmærksomme på
den helt særlige situation, vores ældste elever står i både i
forhold til undervisning og ikke mindst afsavn socialt.

6. kl. var på skolen i mandags, hvor de bl.a. spillede
rundbold. En af drengene sagde, at han virkelig var
glad for at komme i skole, og som han sagde til mig:
”læg mærke til, at det er mig der siger det”.

7. kl var på skolen i tirsdags og de var mere
heldige med vejret, som de bl.a. brugte til
stjerneløb.

8. kl. var her i onsdags og de spillede bl.a.
fodbold.

9. kl. var her hele ugen, og de var bl.a. til øve
prøver i dansk og matematik.

Podning:
Mange tak for de mange samtykke erklæringer fra forældre til elever over 12 år. Det har fungeret
med både digitale og som udfyldt på papir. Vi samler op på kontoret og husk, at hvis I senere
fortryder, så skal kontoret have besked.
Jeg har fået følgende tider til elev-podning:
ONSDAG den 24.3:
Podetid: 11.30 – 12.30. Tilbud til elever over 12 år i nødundervisning og personale.
FREDAG den 26.3:
Podetid: 8-10. Tilbud til elever over 12 år i nødundervisning og personale.
OBS: uge 13 er der ikke tilbud om test.
Uge 14:
Tilbud om kvik-test i Gjerrild, bliver fremadrettet mandag og torsdag:

Mandag den 5. april:
2. påskedag – ingen test
Torsdag den 8. april:
Podetid: 8-10.30 + 11-13.30. Tilbud til elever over 12 år med fast fremmøde og personale

SFO
I Påskeferien er der åbent i SFO for til meldte 29. + 30.
+ 31.marts.
Det kan ske via tlf. SMS eller personligt i SFO. Så hvis du
får brug for SFO en af disse dage, så giv SFO besked
hurtigst muligt!

Næste uge:
Onsdag – torsdag – fredag: grønt forløb.
Fredag – offentliggørelse af udtræksfag for 9. kl

God uge til alle

