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Kære forældre og skolekreds.
Dette brev er en fælles info fra børnehave/SFO og skole;
Info børnehave/SFO
I børnehaven var vi tilbage den 3. januar efter en dejlig juleferie.
Før juleferien var det en kærlig henstilling fra mig (Gitte), at bære mundbind på børnehavens område, for at
passe bedst muligt på hinanden - dette fortsætter efter ferien, som et påbud fra sundhedsmyndighederne.
Vi har i børnehaven valgt, ikke at følge myndighedernes anbefaling om, at aflevere og afhente børnene
udenfor, da vores forældre er rigtig gode til ikke, at være for mange i garderoben på samme tid.
Men inde i børnehaven er alt næsten som det plejer, vi leger, danser, synger, klipper/klistrer, lærer,
undersøger, udforsker, fjoller og har det sjovt - præcis som altid.
Vi er som altid på legepladsen eller ude af huset om eftermiddagen, hvor naturen, dyrene og den friske luft
- er et must for os alle.
I ugen der kommer glæder vi os til, at arbejde med “brand” som gennemgående tema,- set, hørt og oplevet
med både små og store øjne og ører.
Info fra Skolen:
Onsdag ankom eleverne i silende regn og gik ind igennem anviste døre. Vi prøvede på bedste vis at
formidle vores retningslinjer, og jeg er helt tryg ved måden eleverne håndterer det hele på.
Formålet er herfra at reducere evt. smittespredning, og der kan forekomme undtagelser, hvis de skal noget
bestemt i huset eller ud af huset.
F.eks bevarer vi svømning, som ikke er nedlukket,
med de forholdsregler, som er der. 								
>>>
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Eleverne er flinke til at være på de tildelte områder ude og inde, og mon ikke vi ligesom tidligere vænner os
til tilstanden, og ikke lader os mærke for meget af det.
I det hele taget har jeg på de 5 dage, jeg har været her oplevet en flok meget imødekommende og søde
børn/ elever, lærere og øvrige personale, som jeg glæder mig til at lære nærmere at kende. Jeg er virkelig
imponeret af både elevernes umiddelbarhed og tillid til skolens voksne, og jeg oplever en meget omsorgsfuld og dygtig lærerstab – jeg suger til mig af nye indtryk. Jeg vil forsøge at komme ud til alle klasser i løbet
af den kommende tid, og det glæder jeg mig til.
Mht. al det her Corona, kommer vi i den kommende tid til at stå i nogle situationer, hvor vi mangler elever/
lærerkræfter. Vi mangler tilkaldevikar, da vores nuværende højtskattede vikarer er under uddannelse/
praktik/ eksamensforberedelser. Hold jer ikke tilbage i jeres netværk med at give egnede kandidater et praj
om, at vi aktuelt søger tilkaldevikar/ vikar. Det kan være lærer -, såvel som pædagogstuderende, men også
unge, der tager sabbatår osv.
En del af jer forældre benyttede tilbuddet om afhentning af selvtest, og jeg (Jørgen) var efterfølgende ude
i klasserne og tilbyde selvtest til de resterende elever onsdag. Vi prøver at italesætte det som et tilbud og
som sådan er det også anbefalingen fra oven. Der er således ikke kontrol herfra eller løftede pegefingre.
Da kommunen tilbyder selvtest fra nu, vil poderordningen sandsynligvis ophøre. Så vær opmærksom på
om jeres børn har selvtest med hjem mandag. Vi har kun tilbud om test af Ikke-vaccinerede en gang
onsdag eller torsdag i næste uge(2). Derfor er det op til jer forældre at få testet jeres børn fra næste uge.
Og husk, det er stadig en anbefaling.
Vi har i anledning af Corona udskudt musicalugen og den tilhørende skolefest til uge 17 og lagt en musical
opvarmningsdag fredag i uge 16. Derfor bliver uge 6 en almindelig skoleuge. Men nogen af klasserne er
allerede begyndt at arbejde med musicalen og har taget virkelig godt imod deres kommende roller. Så når
eleverne fortæller jer hjemme om den kommende musical, skal I vide, at der kommer mere info specifikt om
det, og at relevante fag arbejder løbende med stykkets temaer og konkrete indhold ☺
Det, jeg kan fortælle lige nu, er at det er min egen fortolkning af ”Snedronningen”, med både nogle for
eleverne kendte sange og nye.
Frugt og bodordning er indtil videre suspenderet på Friskolen januar ud.
Børnehave og SFO kører videre med deres madordning.
Med venlig hilsen
Gitte Nielsen / Jørgen Bendtsen
Børnehave/SFO leder - Skoleleder | Resen Friskole
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