
         26/3 2021     

Uge Nyt fra Kontoret 

 

”Påskeblomst hvad vil du her?” 

Ja påskeferien står for døren, og det kan mærkes på 

skolen, hvor 3. – 4. klasserne opfrisker bibelhistorien. I 

dag er de henne i kirken på Sostrup slot og de er 

udklædte ligesom når der er krybbespil. Denne gang er 

det ”Påskespil”. Lillegruppen har leget den gode gamle 

leg med trille æg ned ad bakken. Det er ikke nemt at 

styre æggene, så det har givet udfordringer.  

 

 

 Så vi er i gang med en gradvis tilbagevenden, der kræver en del 

planlægning og ændringer. I ugeplanerne og på Classroom vil I kunne se 

flere oplysninger fra lærerne til de enkelte klasser. 

 

I næste uge mandag til onsdag 29. til 31. marts er der åbent i SFO for de børn, hvor forældrene har 

givet besked. 

 

Podning 

En forudsætning for at vi kan vende tilbage er, at så mange som muligt 

lader sig teste to gange om ugen, så vi kan reagere hurtigt ved nye 

udbrud af corona. Det er vigtigt at vi viser hensyn og omsorg, når nogen 

bliver syge. Det er ikke nogens skyld, at man er blevet smittet, nej det 

kan ske for enhver. I disse tider oplever vi også falske svar på testene, så 

en positiv lyntest bliver altid fulgt op af en ekstra test.  

 På skolen kan alle elever over 12 år efter Påske blive testet to gange om ugen. Det bliver mandage 

og torsdage, hvor hele formiddagen er åben for test. Det er et tilbud til elever og ansatte, og for 

elever under 15 år skal forældrene have givet samtykke, hvilket mange af jer allerede har. 

Hvis en test viser positiv, vil skolens kontor blive informeret først, hvorefter forældre/elev 

informeres, og så vil klassen/lærer blive sendt hjem. Herefter vurderes nære kontakter og hvem 

der yderligere kan være berørt. 

 



Fredag d. 9. april 

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.  

SFO åbner kl. 12 denne dag. 

 

Udtræksfag 

I dag kan vi offentliggøre udtræksfag for 9. kl.  

Engelsk skriftlig + biologi 

Årskarakteren i disse fag ophøjes til eksamenskarakter. 

 
 

 

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! 

Fredag d. 9. april åbner SFO kl. 12, da personalet skal have planlægningsmøde denne dag. Derfor 

vil der også være vikarer i SFO. 

 

 

Vi ses tirsdag d. 6. april igen – god påskeferie til jer alle. 


