Skolestart onsdag d. 11/08-2021
Kære allesammen
Årets største dag på Svaneke Friskole står klar. Første skoledag. Endelig tilbage efter en dejlig rar og lang
sommerferie med alt det, som hører sig til. Nu skal det blive godt at vende tilbage til skolens mirakelværksted med sine stjernestunder, kreativudfoldelse og mødet med vennerne. Vi mødes på onsdag kl.8.10 i skolegården, hvor vi skal byde velkommen til de nye elever i 0.a og til fem nye lærere på skolen.

Skolen startede så småt op i denne uge med forberedelser af det nye skoleår med lærermøder, klargøring
af klasselokalerne, hvor næsten alle klasselokaler nu står nymalet, og de nye Chromebooks til 6. og 7.kl. er
kommet i hus.
De første tre dage i den uge vil være anderledes dage, hvor første skoledag slutter lidt tidligere end normalt. Første skoledag er vi i skole fra 8.10 – 11.10, hvor SFO åbner for alle elever i 0-3.kl. Torsdag og fredag
slutter begge 13.15.
Det bliver et skoleår, hvor vi igen kan afholde morgensang, fredagspræsentationer og dyrke relationerne
mellem venskabsklasserne og på tværs i skolen. Udover det, vil der igen være teaterprojekt, forårskoncert
og alle de andre traditioner, der er på skolen.
I forhold til Covid 19 og den nye variant, fortsætter vi med tilbuddet om testning, med samtykke hjemmefra, til alle elever fra 12 år og op. Sundhedsmyndighederne anbefaler lige nu at børn fra 12-15 år bliver vaccineret mod covid 19 i forhold til den nye smitsomme variant og med efteråret i sigte. Vi følger udviklingen
af epidemien og bliver løbende orienteret fra Undervisningsministeriet samt Friskoleforeningen. Vi føler os
trygge, og er klar til at byde indenfor igen.

Vi glæder os rigtig meget til at se jer alle sammen onsdag i skolegården.

Mange hilsner
Allan og Thomas

Første skoledag onsdag d.11. august 2021

Program for dagen
8.10 Mødes vi skolegården. Lærerne står klar med klassestenen i skolegården.
8.15 Velkommen tilbage og velkommen til de nye lærere og de nye 0.kl. elever på skolen.
•
•

Fællessang
Sang fra lærerne

8.30 går vi ud på boldbanen, hvor duerne slippes fri af 0.a
8.45 Flagalle tilbage til skolen (7.a, 8.a og 9.a står med flag)
9.00 – 11.10 klasselærerdag
11.10 SFO’en står klar for alle elever i 0., 1., 2. og 3.kl.

