Isbryderen 2/12 2020
Kære forældre
Så nærmer juleferien sig. Vi går på ferie allerede fredag d. 18. og holder lukket mellem jul og nytår. Første
skoledag efter ferien bliver mandag d. 4. januar.
Vi havde planlagt en del stille og rolige fælles juleaktiviteter for jeres børn, men i lyset at de nye retningslinjer,
som regeringen kom med i går, har vi besluttet at vi fra på mandag d. 7/12 holder langt de fleste aktiviteter i
klasserne.
De nye retningslinjer betyder også, at vi fra på mandag skal bede om at eleverne har
madpakker med hjemmefra, som de så skal spise i klasserne igen. Husk, at der både skal
være en lille 10’er mad og en stor frokostmadpakke.
De ældste elever skal til terminsprøver i næste uge, og det vælger vi at holde fast i, da de skal sidde i et stort
lokale med god afstand og, i sagens natur, ikke kommer til at gå rundt.
Det er Arthur, Mikkel, Michelle, Olivia og Viktor, der skal til prøve. De slutter deres mandag af med at flytte
deres egne borde ind i prøvelokalet. Der vil være to kendte voksne til stede i lokalet under alle prøverne.
Terminsprøverne forløber som følger:
Tirsdag er der skriftlig matematik kl 9:00 –14:00.
Onsdag er der dansk læsning og retskrivning kl 9:00-11:15, så er der frokost som normalt og derefter klatring
for klatreholdet og julefilm for resten.
Torsdag er der prøve i dansk, skriftlig fremstilling kl 9:00-13:30.
Fredag er der tre naturfagsprøver:
9:00-9:45 er det fysik/kemi
10:0-10:45 er det biologi
11:00-11:45 er det geografi, derefter er der frokost og klatring og madkundskab.
Alle elever har forlænget tid og skal holde pause på deres egen prøve-plads, hvis de bliver færdige før tid.
Vi aflyser madkundskab indtil jul og til klatring ændrer vi lidt på holdene, så eleverne ikke bliver blandet så
meget, som de plejer.
Vi håber, at vi på denne måde kan være med til at dæmme op for evt. smittespredning.
Vi ønsker jer alle en glædelig december.
Bedste Hilsner
Personalet på Afdeling Kigkurren

