Kære elever og forældre på Flakkebjerg Skole
I år har ligesom det meste af 2020 været et meget anderledes år end vi er vant til.
Corona har fyldt meget siden den 11. marts 2020, hvor Danmark blev lukket ned.
Corona har betydet, at mange af vores traditioner er blevet aflyst eller afholdt på en
anden måde end vi plejer. Klassearrangementer, motionsdag, julegudstjenesten,
forældredage mv.
Heldigvis fik vi afholdt vores skolefest, som jeg omtalte i efterårsferiebrevet.
Amfiteateret på skolen og madpakkehuset i Hylleåsen er blevet færdigt. Her har
Flakkebjerg lokalråd og andre lokale kræfter spillet en stor rolle.
Amfiteateret og Madpakkehuset blev officielt indviet om lørdagen op til efterårsferien,
hvor blandt andre Karl Christian Kjær, tidligere formand for Flakkebjerg Lokalråd,
Anna Fjordside, meget aktiv tovholder på projekterne, og den daværende borgmester
holdt taler. Den nyvalgte borgmester var også til stede.
I har som forældre været gode til den nye hverdag, som vel ikke rigtig kan kaldes ny
længere.
Jeg ved godt, mange af jer savner at komme ind på skolen, så I kan se, hvad jeres
børn har lavet i skolen.
Skolen var fra midt november og måneden ud hårdt ramt af Corona. Hårdest ramt
var 5. og 6. klasse. Der få smittede i 1. og 2. klasse. 0., 3. og 4. klasse gik helt fri.
Jeg var i kontakt med Styrelsen for Patientsikkerhed som fortalte mig, at de
foranstaltninger vi havde indført hurtigt efter de første smittede, nok havde forhindret
et større smitteudbrud på skolen. Her skal også lyde en stor tak til jer forældre, for
den store opbakning I har vist. De støttende mails, I har sendt til skolen, har betydet
meget i denne svære tid for alle.
Nu er vi desværre blevet ramt hjemsendelse, fjernundervisningen og
nødundervisning. Det var ikke lige den afslutning på året, vi havde ønsket os.
Vi når lige at nyde vores Luciaoptog mandag den 13. december. 3. klasse vil gå, fra
morgenstunden, gennem skolen og ud mod parkeringspladsen, så forældre og andre
interesserede kan få del i vores Luciaoptog.
Vi glæder os meget til at få en normal skoledag igen fra onsdag den 5. januar.
For mange af os bliver denne juleferie nok lidt anderledes end den plejer. Jeg håber, I
vil passe godt på hinanden og jer selv og huske på at julen er hjerternes fest.
Glædelig jul og godt nytår
Med venlig hilsen
Kenneth Zornig
Skoleleder

