Kære elever og forældre på afdeling 1.
Så nærmer vi os snart en meget velfortjent sommerferie
Desværre måtte vi aflyse vores årlige sommerfest pga Covid 19, og derfor får I dette brev.
Endnu et skoleår er gået, og et skoleår som vi sent vil glemme, da vi i foråret stod med udfordringen –
Covid 19. Skolen blev lukket i 4 uger, hvor den stod på fjernundervisning i hjemmene. Vi må sige, at I
klarede det utroligt godt, og vi var ikke i tvivl om, at der foregik læring rundt omkring i hjemmene. Det har
også været lærerigt for os. Det var nyt med de ældste, at vi skulle undervise over internettet og med
klassesamlinger på Google Hangout. Men uden jeres opbakning og vilje til at hjælpe os, var det ikke gået.
Så tak for samarbejdet i denne omgang. Særligt synes vi at det var spændende at følge elevernes video
indslag – måske kunne det være en ide at gemme dem, så når de bliver voksne kan se, hvordan de havde
det under Covid 19? Blot en ide�
Da skolen genåbnede den 14. april, var det tydeligt at mærke på eleverne at de havde glædet sig til at
komme tilbage – og vi havde selvfølgelig også glædet os til at se dem. Siden denne dag har det stået på
nødundervisning (med særlig fokus på dansk/matematik) og særligt stor fokus på afstand og hygiejne.
Meget af undervisning er foregået ude i det fri, og vi kunne mærke på eleverne, at de nød at være ude,
også selvom de havde skolebøgerne med ude. Eleverne har dog savnet madkundskab og vores fælles
frokostanretninger (det har de voksne også�), men som det ser ud nu, går vi tilbage til almindelig
skoledag efter sommer med frokost til eleverne – så I skal ikke mere lave madpakker til jeres barn. Vi vil
stadig have et særligt fokus på hygiejne på skolen efter sommerferien, da det er essentielt, hvis vi ikke skal
smitte hinanden – uanset om det er Covid 19 eller en influenza.
Vi siger desværre farvel til Patrick og Alexander. Patrick som skal begynde på en anden skole, og så flytter
Alexander til Sverige, hvor han skal starte på ny skole efter sommerferien. Vi ønsker Jer og jeres forældre al
held og lykke i fremtiden, og Isbryderens dør er altid åben, hvis I får lyst til at kigge forbi.
Vi har desværre også sagt farvel til to dygtige undervisere og kollegaer, nemlig Kamilla og Nicolaj, som
begge har valgt at søge nye udfordringer i det kommende skoleår. Vi ønsker dem begge god vind fremover.
Fra 1. august vil afd 1 og 2 blive en afdeling, og have et fælles navn – Matrikel A, men vi vil stadig være
etageopdelt i forhold til klassetrin. Vi vil stadig være på 3.sal. I vil ikke bemærke de store ændringer, men

personalet på afdelingerne vil have et tættere samarbejde, og derved have et bedre kendskab til alle
eleverne på ”den nye afdeling”. I vil nok opleve, at forældrearrangementer vil blive slået sammen, men kun
efter hvad der giver mening for trinnene.
_________________________________________________________
På fredag 26/6 har vi sidste skoledag, og den bliver lidt anderledes end den vi plejer. Vi plejer at spille
høvdingbold med alle på skolen, men igen pga Covid 19, har vi måtte lave en anden plan. Dagens program
ser således ud:
Sidste skoledags program:
08.00 – 09.00 Ugens ultra nyt og hygge i klasserne
09.00 - 10.30 Brunch i klasserne
10.30 – 11.00 Pause
11.00 - 12.00 Fodboldkamp mod de voksne
12.00 – 13.00 Hygge og afslutning i klasserne
13.00 – 13.30 Overraskelse v Kigkurren
Fri kl 13.30
OBS: I må meget gerne give Jeres børn en lille madpakke med (fx knækbrød eller en bolle), da deres
primære måltid bliver den lækre brunch tilberedt af Niklas.
I ønskes en rigtig god sommerferie
Mvh Eric, Niklas, Jacob og Lasse

VIGTIGT: Skolestart 2020/2021: Mandag den 10/8 kl. 08.00

