Kontornyt d. 11. februar 2022
Så nærmer Projektugen sig sin slutning. Skolen har summet af fordybelse igennem ugen.
Så når klokken ringer ud fredag, så er alle klar til en velfortjent vinterferie.
Corona har igen ramt personalet på skolen, og det giver en del forskellige vikarer, da også nogen af vores
faste vikarer, er ramt. Vi forsøger, at få tingene til, at glide så ”normalt”, som muligt.
Forældre samtaler er afholdt til og med 6. klasse, og igen i år, er tilbagemeldingerne positive.
De mange, til tider lidt trælse, restriktioner, har faktisk også givet nogle ret gode vaner, som vi tænker at
beholde. Det er der også flere af Jer forældre, der har tilkendegivet. Bedre håndhygiejne, mere
selvstændige børn og bedre hente/bringe situationer.
Men til gengæld, er det så helt fantastisk igen, at se børn lege overalt på kryds og tværs.
Når vi mødes igen i uge 8, strammer vi op på vores mobilregler, eller vi vil stramme op på, de regler vi har.
Der er indkøbt kasser, de såkaldte Mobilhoteller, så vil mobiltelefoner blive indsamlet om morgenen af
dagens første lærer, og udleveret igen ved dagens afslutning. Skal de bruges i undervisningen, henter
pågældende lærer kassen på kontoret. Men ellers udleveres de ikke midt på dagen. Skal man ringe hjem,
eller i skal have fat i Jeres barn i løbet af skoledagen, kan skolens telefon benyttes. Dette betyder også, at
har man stadion tilladelse, og vil holde øje med tiden, så skal man have anskaffet sig et armbåndsur, så
man kan komme tilbage undervisning til tiden. Dette gælder fra 4. klasse og op. Da det er der mobilerne
fylder for meget.
Corona:
Vi har fået flere testkit fra kommunen, så I har mulighed for at teste børnene i vinterferien også, og derfor
får eleverne 2 stk. ekstra testkit med hjem i dag. De elever der har været smittet med COVID19 får ikke
udleveret testkit, medmindre I selv ønsker det, kontakt Anne hvis det er tilfældet.
Vinterferie:
Nu er det snart vinterferie – og alle jeres dejlige unger skal holde ferie.
Viborg Kommune har masser af aktiviteter for børn og deres familier i vinterferien.
Derfor sender jeg jer hermed et link til deres ferieaktivitetskatalog.
Se mere på deres hjemmeside eller Tryk evt. her: https://bit.ly/3qLlbtm
Til kalenderen:
Fastelavn:
Vi fejrer som vi plejer fastelavn mandag d. 28. feb. Mere om det på klassesiderne, OBS. alle elever har fri kl.
13.20 denne dag.
Sommerfest/Byfest:
Torsdag d. 2. juni er der, i forbindelse med Byfesten i Vammen, fælles Sommerfest for både Skole+
Børnehus, med Sponsorcykelløb for eleverne og Åben Skole.
Afslutning:
Afslutning kun for 8.-9. kl. elever og familie, hvor de får overrakt udtalelser og Langsø kasketter er flyttet til
onsdag d. 22. juni, invitation kommer senere.
Hilsen Mette

