FREDAGSBREV
”Vi er på vej til dig Julemand…”
”Jeg kender julemanden”. Helt utroligt og lidt fortroligt.
Nu er vi altså meget tæt på juleferien, hvor tiden
ligger klar til hjemmehyggetid med familie og
venner. Julen er tilbage med sine langsomme
morgner, korte dage og den evige nostalgiske higen og længsel, om at sneen igen må dække landskabet d.24. december. Bliver det mon en hvid jul
i år? Vi håber og vi tror… Det har været en afkortet december på skolen med juleafslutning lidt
før tid og hjemmeundervisning de sidste 5 skoledage. Underligt er det at være på skolen uden jer.
Vi passer godt på hinanden og mindsker risikoen
for smittespredning og glæder os over, vi kan
komme tilbage i skole igen et par dage efter juleferien slutter.
JULEFERIEN ER KOMMET
På tirsdag i næste uge starter juleferien, ÆGTE –
og ihh, hvor vi glæder os. Tid til julegaver, hjemmehygge, leg og fordybelse, en rigtig dejlig tid.
Nytåret står ligeledes for døren og byder velkommen til 2022, hvor vi siger farvel til 2021 og alt
som skete her. Nytåret bliver som vanligt skudt
ind med farvestrålende blomster og lys på himlen
i røg og damp og en anelse krudt. Her sniger vi så
en lille opfordring ind: I skal huske at passe godt
på jer selv. Brug sikkerhedsbriller og pas på fingrene, fyrværkeri er nogle gange lidt uforudsigeligt
og gør ikke altid, som vi forventer. Pas på jer selv
og hinanden.

LUCIA PÅ SKOLEN

Luciaoptaget bragte igen magien og roen ind over
skolen i mandags med levende lys og messende
sang. Luciaoptaget kom rundt på hele skolen til
glæde og begejstring for alle. Det var så fint – Tak
til jer.

FJERNUNDERVISNING OG NØDPASNING

JULEAFSLUTNING I SKOLEGÅRDEN

Fjernundervisningen og nødpasning fortsætter
ind til onsdag d.5. januar, hvor vi atter slår dørene op for skoledagen, som vi kender den. Når vi
kommer tilbage, vil der fortsat være restriktioner,
vi skal forholde os til, men dem kender vi allerede.
Vi har tidligere i denne uge sendt et brev ud til jer
alle, med anbefalingerne fra Børne- og Undervisningsministeriet.
FARVEL TIL JOACHIM

Vi tager afsked med Joachim i næste uge, hvor
han rejser tilbage til Sydslesvig. Vi har været
utrolig glade for tiden, vi har haft sammen på
SvankeFri og ønsker Joachim held og lykke videre
på sin rejse.

Tirsdag i denne uge havde vi en lidt tidligere juleafslutning. Det var ikke helt, som vi plejer, men
dog lidt alligevel. På skolen var der julestemning
fra morgen til eftermiddag med julebingo, afsløring af nissevenner og udnævnelse af vindere i
elevrådets store julekonkurrence. Afslutningsvis
mødtes vi i skolegården til optræden med valgholdet i 8. og 9.kl. Efterfølgende sang vi sammen
sangen om de 12 juledage, og alt det vi har i
vente.

2 NYE SPROGLÆRERE

Det er med stor glæde, at vi kan fortælle, vi har
ansat to nye lærere på skolen. Nike Herrberg som
tysklærer og Paul Carmody som engelsklærer.
Nike overtager Joachims tysktimer i 6.,7., 8. og
9.kl. Nike er tysk og har boet på øen siden 2017,
hvor hun også arbejder som underviser på
dramaskolen. Paul er fra Irland og har undervist
på to internationale skoler i England og i Dubai.
Paul overtager engelskundervisningen i 6., 8. og
9.kl. Udover det vil Paul også være tilknyttet skolen som vikar.
Vi glæder os rigtig meget til at byde begge velkommen, hvor vi endnu engang føler os rigtig heldige med de nye ansættelser.

I ønskes allesammen en rigtig glædelig jul samt et
godt nytår
De bedste julehilsner
Allan og Thomas

