
København den 27.januar 2022

Månedsbrev januar 2022

5. januar åbnede skolen efter juleferien, med flere syge medarbejdere og elever. Vi har klaret januar,

og vi ser frem til lettelser på restriktionerne. Selvom restriktionerne udfases, forventes der et

stigende smittetal i de kommende uger. Vi har stadig nogle få, som ikke har været smittet, så vi

forventer, at der kommer en lille 2. runde.

Orkester

Lige så snart det er muligt, vil vi sætte de to orkestre sammen igen. - Vi har besluttet at det sker i

næste uge. Med udluftning i lokalet og med afstand.

Lørdagsskole aflyses

Lørdag den 5.2 er der planlagt en lørdagsskole, Kyndelmisse fest, som er sprogenes fest hos os.

Festen flyttes til den 30. april- i forbindelse med det kommende årsmøde.

Vi har flere argumenter for det:

● Lærerne har været hjemme med sygdom, så børnene har ikke nået at få øvet grundigt nok.

● Vi har ikke nået toppen endnu af smittespredning i DK, og vi ønsker ikke at lave et

superspreder arrangement.

Nye medarbejdere

På medarbejdersiden er der sket nogle ændringer:

● Danijela gik på barsel i december, hendes individuelle timer dækkes af Linda, som var

tilknyttet skolen for tre år siden.

● Leo stopper 28/1, og hans bevægelses timer erstattes af Amalie i februar.

● Klasselærer til 1.kl i Camillas barsels sygefravær - Vi har ansat Camilla Missing i stillingen.

● Der har længe været timer i håndarbejde og lidt musik, som skulle dækkes, og der har vi

ansat Karen, som er læreruddannet, og som er interesseret i timer på enkelte dage i ugen.

Hun vil blive fyldt op med vikar timer, på de samme dage.

Vikarteamet for forår 2022 er: Karen, Mia, Amalie, Dilan

Når det lander, vil SFO få sit gamle virke tilbage, og bemandingen vil dér være Michell, Ewa og Anne

Kathrin.

Vinterferie
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I uge 7. er der vinterferie, både for skolen og sfoen.

Fastelavn

Fastelavn afholdes  24.2. som et internt arrangement fra kl. 12.00-15.00, hvor alle klæde sig ud efter

et fælles klasseemne. I vil høre nærmere fra klasselærerne.

Venlig hilsen

Anne- Mette Winther Christiansen
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