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April

Hej med jer
April måned er nu slut, og dermed er foråret også på vej til at blive til sommer.
Selvfølgelig, så har april måned båret præg af Coronaen. Vi fik lov til at genåbne vuggestue,
børnehave og skolen for Bh – 5. klasse. Det er vi rigtig glade for, og vi kan se, at børnene også har
savnet hinanden og måske endda også skolen plus lærerne. 😉
Jeg vil gerne sige jer stor tak for den forståelse, som I har udvist i forbindelse med børnenes
tilbagevenden til skolen. Der er ganske mange retningslinjer, som vi forsøger at følge og overholde
på bedste måde. Vi arbejder med børn, og retningslinjerne er svære at leve efter, selv for voksne. Jeg
synes børnene klarer det rigtig godt, og det er tydeligt, at de er eftertænksomme omkring
håndhygiejne og afstand. På trods af den lidt anderledes hverdag, så synes jeg at vi har fundet en
rytme, så dagligdagen på skolen fungerer godt.

Børnene tilbringer en del tid udendørs, og vejret har heldigvis været gode ved os, undtagen lige de
sidste på dage. Torsdagene besøger Peter Appel os, og børnene er med ham ude og undersøge
dyrelivet omkring skolen. Lærerne har også været kreative med deres undervisning, således børnene
ofte er at finde udendørs, hvor de bruger de omkringliggende arealer som en del af deres
undervisning. Ikke alt undervisning kan foregå udendørs, men vi er heldigvis privilegerede med
klasselokaler med fin plads, således børnene godt kan sidde med 2 meter afstand mellem hinanden.
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Eventyrklassens første skoledag.
Kæmperne var ankommet til skolen for et stykke tid siden, men fra i dag d. 1. maj, så er kæmperne
startet i ”rigtig” skole sammen de børn, som kommer fra andre steder end vores børnehave.
Coronaen satte en stopper for vores velkomstarrangement i marts måned. Derfor var den nye
eventyrklasse, plus forældre, inviteret til morgenkaffe i forbindelse med den første skoledag.
Eventyrbørnene har fået en læsemakker fra 4. klasse, og de har hilst på hinanden for første gang i
dag. Børnene i 4. klasse har glædet sig til deres ”læsemakkere” skulle starte, og de vil helt sikkert
tage sig godt af de nye børn.

Vi er spændte på hvad fremtiden bringer. Desværre, så ved vi ikke mere, end det som bliver meldt ud
på pressemøderne. I bliver informeret, så snart der er nyt på vores område. Sundhedsstyrelsen har
opfordret os til at gøre jer opmærksomme på, at alt den håndhygiejne kan medføre irriteret hud på
hænderne. Det kan derfor være en god idé at sende en lille håndcreme med jeres børn.

Mvh Simon

