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Kære børn og forældre!

Lemming d. 26. juni 2020

Ugen der kommer:
Ferie….
Ugen der er gået:
En varm uge er gået med megen flytten rundt og rod.
Morgensang:
Foregår på forskellig vis i stamgrupperne.
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Retningslinier ifht covid 19 i det nye skoleår:
De nye retningslinier angiver, at børnene må sidde ”almindeligt” i klasserne efter ferien, men vi skal
stadigvæk bevare zonerne i frikvartererne og, vi må ikke have fælles morgensang.
Alle klasser skal alligevel møde kl. 8.15. Hver klasse har den første halve time for sig.
Link til sommerbrevet:
https://www.friskolenilemming.dk/uf/70000_79999/72002/cf37f36980a7d04730081f714796c952.pdf

Fødselsdage:
Dicte Grønne d.2.7.
Rasmus G. Nesting d.4.7
Felix Schultz d. 5.7.
Malthe Schultz d. 5.7.
Emil D. Volf d. 10.7.
Ronja L. Mark d. 11.7.
Kristian M. Nielsen d. 22.7
Thea H. Gadegaard d.5.8.
Alma Nollin-Johansen d. 16.8.
Marie R. Kristensen d.16.8.
Et stort tillykke til jer
Konfirmation:
6. klasse har fået invitation til konfirmationsmøde med hjem i taskerne.
Hovedrengøring den 27 juni 2020 er AFLYST!
Kære alle forældre der skulle have deltaget ved hovedrengøringen lørdag den 27 juni. Rengøringen er
aflyst pga. af Covid19 og pga byggeri.
Da der i sommerferien skal flyttes ind i de ny lokaler og flyttes rundt på eksisterende lokaler har vi
brug for ekstra hænder til at hjælpe med rengøringen inden skolestart. Lørdag den 8. august kl. 09.00
håber vi på trods af covid19 at kunne mødes til fælles rengøring. Vi vil slutte dagen af med en
sodavand og en grillpølse. Meld gerne tilbage til mig på mail Sif_@hotmail.com eller sms på tlf.
31512745
God sommer
Sif Gjedde
Arrangementskalender:
Fredag d. 26. juni:

Sidste skoledag inden sommerferien 8.1511.30 (derefter er SFOen åben)
1. skoledag kl. 10.00-12.00
Konfirmation for Friskolens børn
Generalforsamling

Mandag d. 10. august:
Lørdag d. 5. september:
Tirsdag d.8. september kl. 19.30:
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Kære alle skønne forældre:
Jeg er blevet ramt lidt hårdere af stress end først antaget, og har derfor været sygemeldt længere end jeg
først havde troet. Det går heldigvis den rigtige vej, og jeg savner virkelig jeres børn og mine kollegaer.
Da ugerne 31 og 32 er de travleste uger på året i SFO’en, starter jeg først op igen i uge 33. Fra uge 33
vil jeg langsomt begynde med få timer.
Jeg håber, I alle får en rigtig dejlig sommer, og nyder det danske vejr og hinanden. Jeg glæder mig til at
se jer alle sammen igen.
Varme sommer hilsner fra Marie

Ang. rengøring og udlån af skole:
Når man låner skolen til sammenkomster for børnene, skal man skrive om arrangementet til ugebrevet
14 dage i forvejen af hensyn til rengøring. Som låner af skolen til disse arrangementer, er man ikke
omfattet af de nye regler for rengøring v/ udlejning.
Hvis man skal overnatte, skal man kontakte brandmyndighederne:
https://www.friskolenilemming.dk/formular-til-brand-og-redning
Kontakt til skolen (sms, mails opkald):
Lærerne kan kontaktes hverdage fra kl. 7.00-17.00. (Ikke i weekenden)
(Dette gælder ikke skolens mail (friskolenilemming@gmail.com)

Kontakt til SFO’en:
Alle meddelelser, der er dedikeret SFO’en skal sendes, skrives ringes direkte til SFO’en: 40143298
Rengøring:
Ingen pga. byggeri
Det nye byggeri:
Efter sommerferien vil der blive 8 områder på rengøringsdelen /planen.

Rigtig god weekend og sommerferie
Venlig hilsen

Erling
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