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FREDAGSBREV
”Velkommen til den gamle by
Med børn som her går rundt påny
I fløjl og rynket bluse.”
Dagen vi alle har glædet os til, er nu. Juletræet tændes
kl.16 på torvet og Søllingsgaard slår portene op til markedets mange lokkende, fængende og herlige boder
med juleknas, glæde og varme. Smittetallet er nu nede
på nul på skolen, hvor vi siden mandag ikke har haft nogen hjemsendte. Vi ved at nye tiltag tager til fra mandag, og dem følger vi. Lige nu er vi så glade for, at vi
sammen er så gode til at holde smitten nede, så vi igen
kan gennemføre Julebazaren og holde skoledagen åben
for alle elever.

være sammen, og 2.kl. og 3.kl. vil være sammen. I Klubben vil alle børn igen kunne være sammen uden opdeling. Sker der en negativ udvikling i smittespredningen,
vil vi igen gøre brug af de beskyttende tiltag.

JULEKLIPPEDAG OG JULETRÆET
Mandag har vi juleklippedag på skolen

Endnu en herlig anderledes dag, hvor skolen bliver pyntet op fra kælder til loft med alskens klippe-folde-flette
julepynt. Eleverne er rundt på forskellige værksteder,
hvor de sammen har særlige klippe-pynte opgaver.

KALENDERLÅGEN D.2.DECEMBER

DE HVIDE HUSE - BØRNEHUSET
Vi er i gang med at nedsætte en arbejdsgruppe på skolen, som sammen med bestyrelsen og forældre, der
måtte have lyst, skal se på de muligheder, der ligger
for brugen af lokalerne i de hvide huse. I dag huser lokalerne børnehave og vuggestue. De flytter ud i slutningen af juli, hvis planen holder. Vores SFO og KLUB
har længe lidt under mangel på plads, så vi glæder os
rigtig meget til sammen at skabe det bedste fritidstilbud til alle børn i Svaneke.

CORONA
Smittespredningen er i skrivende stund ikke til stede på
skolen, og incidenstallet falder på hele øen. Vi holder
stadig afstand, spritter af og har fokus på håndhygiejnen – Vi er blevet så gode til det. Fra mandag vil vi igen
gennemføre den pædagogiske del af undervisning på
tværs af klasserne igen i idræt og valgfagene. I SFO’en
deler vi børnene op i to grupper, hvor 0.kl og 1.kl vil

Torsdag d.2. december
åbner kalenderlågen/vinduet på skolen. Vi inviterer i denne anledning på
hjemmebag og en kop
varm julesaft. Lågen åbner kl.17.00 i nissefestligt
lag med sang og musik.
Kom og vær med.
”Og hvor du kigger rundt omkring,
Er hele byen sat i sving,
For folk har travlt med mange ting,
Hver gang det bli'r december.
I ønskes alle en rigtig god weekend
Venlige hilsner
Allan og Thomas

