
Forældrebrev april 2022

Skuespil og drama periode

Vi nyder virkelig at være i normal gænge, med alt hvad det indebærer. Vi kan nu lave skuespil, og vi er

blevet beriget af både 5.kl og 6.kl. - Jeg har kun rosende ord til både skuespillere, og elever som er

tilskuere.

Vi ser frem til næste forestilling!

Arbejdslørdag

Der har været arbejdslørdag - og hold da op, hvor er der lavet meget! Det er virkelig dejligt at se,

hvad der er sket! - Man kan godt mærke, at det er længe siden, der har været mulighed for at mødes

og lave noget sammen, og vi kan også se på omgivelserne, at det har manglet rigtig meget, det hele

var blevet slidt og forsømt.

Vi ønsker virkelig at sige: “kæmpe stor tak til alle, som har deltaget, og særlig stor tak til

Byggeudvalget og Forældreforeningen for koordinering af dagen.”

Sygdom

Vi bliver presset ind i mellem, og prøver at få det hele til at hænge sammen.

Der har været en omgang sygdom/fravær med den gamle influenza, så både elever og medarbejdere

har måttet blive hjemme. Det er som om det ikke stopper, alt det her influenza. De fleste har været

igennem Covid smitte, så vores hjemmetest hober sig op, og bliver ikke brugt. Der er mange tilbage,

så der kan hentes på kontoret, hvis I ønsker det!

Vikarteam

Vi har været i vikar mangel i mange måneder. Vi har Ellen på ugebasis, og Ellen har også fået faste

timer i bevægelse i 2.kl og 3.kl - og hun har nogle støttetimer.

Vi har Amalie på ugebasis, men hun kan være forhindret af andet arbejde, og efter Påsken får vi Mia

igen. For øjeblikket har vi også Karen, som udover de faste undervisningstimer, står til rådighed

mandag, tirsdag og onsdag i hovedfag. Det er sådan set vores ressourcer, og det er ikke helt nok! I vil

derfor i de kommende uge møde nye ansigter.

Vi har været velsignet med tørvejr i en hel måned, så nu kan det mærkes at det skifter. Kunne I se

efter om jeres børn har tøj til vejret, og at der er skiftetøj klar, hvis man bliver våd? Nogle børn

kommer også og siger, at de fryser - så det er fra den ene yderlighed til den anden. En ekstra sweater

kan være en god ide.

Lørdag den 30.4 er der både lørdagsskole og årsmøde! (9.00-14.00)

Der er program fra kl 9.00, hvor blandt andet det store orkester er samlet, 5.-9.klasse.

Eleverne er i gang med at øve sig - det er så hyggeligt at komme rundt og se, hvad de er i gang med.

Festudvalget, har forberedt serveringer, så bak endelig op omkring deres arbejde.
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Efter selve lørdagsskolen og frokosten, vil der være årsmøde. Det er vigtigt, at I bliver og deltager, så

bestyrelsen kan aflægge årsberetning, og der kan blive gennemført valg til bestyrelsen.

Forældreforeningen har også indkaldt til GF, og her skal der vælges nye kræfter til de forskellige

udvalg- vi mangler nye kræfter til at løfte alle de spændende opgaver, som folder sig ud.

Skolens tilsynsførende vil være til stede, og han vil aflægge beretning fra hans besøg på skolen. Vel

mødt.

Lejrskoler:

Vi er nu igang med at gennemføre lejrskolerne for 4.kl-9.kl

8.kl har været i Edinburgh/ Skotland

4.kl skal til Ribe

5.kl skal til Samsø

6.kl skal til Bornholm

7.kl skal til Berlin

9.kl skal til Berlin

Dette vil også udfordre os lidt ift. vikarer.

Datoer til fremtid:

● 9.klasse deltager i fælles Steiner - Overskole stævne på Vidarskolen, 25.5 og 26.5 - 9.kl

● Idræts uge, uge 25

● Sommerferien starter fredag den 24.6

● Sommer SFO har åbent en uge mere.

Vi mødes igen tirsdag den 19.april kl 8.00 til morgensang.

God Påske.

Anne-Mette

& Barbora
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