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Kære alle sammen

TAK TIL SVANEKE REVISION

Regn og blæst har banet vejen for november. November, november, november. Med skiften til vintertid,
mørke, regn og blæst, hvor bladene snart er væk og
efterlader træer og buske nøgne med atmosfærens
stålgrå som baggrund og vandpytter som små søer.

”Jeg vil male dagen blå
Med en solskinsstribe på”
Denne uge har budt på lidt af hvert lige fra brandøvelse, Corona og skoleårets første skole-hjemsamtaler. Vi glæder os

.

BRANDØVELSE

Der skal lyde en stor tak til Svaneke Revision for de
mange møbler, vi har fået. Vi har nu fået hæve-sænke
borde, solide reoler, skuffedarier og mere end 500
ringbind til glæde for os alle sammen på skolen. Vi er
dybt taknemmelige for gaverne. Vi modtager gerne
møbler til skolebrug.

SKOLE-HJEMSAMTALER
Denne uge og de kommende uger byder på skolehjemsamtaler i alle klasser. Det er en rar tid, hvor vi
mødes mellem skole og hjem omkring jer elevers læring og trivsel i skolen. Samtaler, der bringer mål for
den kommende tid og det forår, der ligger måske lidt
langt væk lige nu, men som vi ved kommer.
Tirsdag var dagen, hvor vi havde vores første indledende brandøvelse, med det formål at alle på skolen
kender til vores samlingssted, og hvordan vi stiller os
op klassevis. Vejret, ja, det ville os det godt, hvilket
måske også gjorde, at vi kom både ud af og ind i skolen i roligt tempo. Det nye samlingssted er på boldbanen.

TILFÆLDE AF CORONA
Vi har i ugen haft to tilfælde af Coronasmittede på skolen. De berørte klasser er alle blevet underrettet og vi
har haft testholdet ude fra BRK. Alle er nu testet og ingen positive på skolen. Det var ikke alle elever, som
har prøvet at blive testet før. Vi er så benovet over er,
hvor omstillingsparate I elever er. I er megaseje, faktisk meget mere end Onkel Reje.

Ikke alle træer og buske har overgivet sig til efteråret.

”Vælge lyset frem for skyggen
Giv mig selv et puf i ryggen”
Tak for en rigtig god uge. I ønskes en rigtig god weekend.
Venlige hilsner
Allan og Thomas

