Nyhedsbrev
Kære elever og forældre på Flakkebjerg Skole.
Nu er foråret kommet os i møde og vi går varmere tider i møde.
Coronaen er stadig på besøg på Flakkebjerg Skole, men slet ikke i samme omfang
som tidligere. Det har blandt andet medført, at vi har åbnet op for at eleverne må
være sammen på tværs af klasserne. Vi har lært flere ting af at Coronaen har besøgt
os. Den sygdom vi har haft blandt eleverne, har primært været coronarelateret. Der
har næsten ikke været andet fravær. Det tilskriver vi blandt andet at jeres børn er
helt vildt gode til at holde en god hygiejne. Så vi holder fast i at have stort fokus på
hygiejne.
Noget andet jeres børn er rigtig gode til, er at holde orden i garderoberne og komme
ind i klasserne om morgenen. Det gør at undervisningen kan starte tidligere. Det vil vi
holde fast i
Så de forældre, der gerne vil følge deres børn i skole, afleverer dem ved
indgangsdørene, så går jeres børn selv ind i garderoben, for det har de ret godt styr
på. Der kan selvfølgelig være behov for at følge op på, om der er nok skiftetøj i
garderoben. Det er dog ikke nødvendigt at følge op på det hver dag. 😊
Vi starter op på morgensang i næste uge. Morgensang vil fremadrettet være tirsdag
og fredag. Her er forældrene naturligvis velkomne.
Det er lidt over en måned siden, at vi ændrede på ringetiderne. Allerede nu kan vi se
en effekt.
Når vi holder vores næste elevrådsmøde, vil vi evaluere den nye struktur.
Der har været mange ting, der har været anderledes eller er blevet aflyst i denne
coronatid. Vi har været nødt til at rykke vores skolekomedie, men den bliver opført
efter Påske. I vil få mere information herom senere.
Med venlig hilsen
Kenneth

