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Kære forældre og børn!
Lemming d. 16. april 2021

Ugen der gik:
I denne uge var det Ældstegruppens tur til at komme tilbage på skolen. Storegruppen har trods skærm,
været ude med Dorte og Erling en enkelt dag.
Vejret skifter meget, men det er så herligt, når solen kommer frem ind imellem. Måske er det også
derfor, der er en del syge for tiden, når det kan være svært at vurdere om jakken skal af eller på.
Måske den skal blive på lidt endnu. I hvert fald god bedring til alle, der stadig har lidt snue. Uanset
er det en fornøjelse at se, hvordan der bliver leget udenfor.
Ugen der kommer:
Igen bliver det Storegruppens tur til at komme i skole, og Ældstegruppen må sætte sig tilbage bag
skærmen.
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Morgensang:
Store- og Ældste skal fortsat læse en halv time fra kl. 8.15-8.45 (i en selvvalgt bog digitalt eller i
papirudgave – når de ikke er i skole.
Børnehaveklassen, Lille –og Mellem har undervisning i klasserne i denne halve time.

Skema kan findes her:
https://www.friskolenilemming.dk/fjernundervisning---lektier
SFO
Vi har fået plantet en masse planter, og vi glæder os til at følge dem de kommende uger. Torsdag
startede vi op på vores affaldsindsamling, som vi afslutter fredag med kolde juice og kåring af årets
affaldshelt.
Torsdag havde vi besøg af en cykelmekaniker, og vi har nu diplom på at vores ”vognpark” er nyserviceret og velkørende ... På massive hjul så det er slut med flade dæk! Det er jo dejligt, når vi i
næste uge skal have cykeltema og køre en masse rundt udenfor på skolen. HUSK AT MAN MÅ
TAGE CYKEL MED MANDAG TIL TORSDAG!
Vi har valgt, at børnene må være i alle ”zoner” udendørs i SFO-tid, mens de stadig er opdelte i
Børnehaveklassen og Lillegruppen indendørs samt i bevægelsestimen, og Mellemgruppen følger
stadig Lillegruppen. I skoletiden gælder de samme regler som altid, men vi oplever, at de børn vi
har i SFO er en meget mindre børnegruppe, som ikke trives med at være så afgrænsede udendørs.
Ligeledes begrænser det SFO aktiviteter væsentligt, når vi ikke må være på hele legepladsen.

Mange hilsner
SFO

Retningslinier ifht covid19:
Er barnet syg med covid19 symptomer, skal man være symptomfri i 48 timer for at komme i skole.
Er man i tvivl, kontakt da egen læge.

Fødselsdage:
Smilla Kjeldsen: 20. april – STORT tillykke til dig

Deadline til ugebrevet:
Hvis man gerne vil have noget i ugebrevet, skal det sendes til Friskolens mail senest torsdag kl.
20.00
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Kalender:
09. august:
25.-26. sept.:

Første skoledag i det nye skoleår
Arbejdsdage i børnehave og Friskole

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) – den kan man skrive til på alle
tidspunkter)

Kontakt til SFO’en:
Alle meddelelser, der er dedikeret SFO’en skal sendes, skrives ringes direkte til SFO’en: 4014 3298
Kontakt til Friskolen: friskolenilemming@gmail.com / 8685 9333

Rengøring:
Har I spørgsmål til rengøringsplanen samt de nye områder og procedurer kan I skrive til
maria.fredberg@hotmail.com
Rengøringsplan for foråret 2021:
https://www.friskolenilemming.dk/uf/70000_79999/72002/152c557a19093ccdae47fc0fa07eb7f4.pd
f
Rigtig god weekend ☺
Hilsen Niklas
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