Nyhedsbrev september 20
Kære forældre
Vi er nu godt i gang med det nye skoleår. Eleverne er mødt friske ind og personalet er
veloplagt.
Desværre er der stadig Corona-smitte i samfundet – og nærmere om det nedenunder….

Se de fine billeder fra den nye indskolings-SFO-bygning, som vi lige har taget i brug. Vi
glæder os meget over, at det nu er realitet, at vi har fået en ”ny” bygning, der kan fungere
for vores indskolingselever.
Glemt tøj – vi svømmer i det:
Der er en stor mængde glemt tøj på skolen. Måske skyldes det også, at I forældre ikke har
været så meget på skolen i den seneste tid og heller ikke i perioden op til sommerferien.
Men vi vil i uge 40 og 41 lægge alt det glemte tøj frem på borde på skoletorvet, og så håber
vi på, at I vil gå forbi og tage, hvad der er jeres. Det tøj, som ikke bliver hentet vil vi give
videre til genbrug.
Der ligger alle kategorier af tøj og sko.
Samlinger for hele skolen:
Vi mangler meget vores morgensamlinger for hele skolen. Nu ser vi frem til, om vi måske kan
gennemføre samlinger på den anden side af efterårsferien. Vi trænger meget til at samle os
som skole og mærke fællesskabet på denne måde. Men Corona-smitte og fællessamlinger
passer stadig ikke sammen.
Corona-smitte: beredskabsplan og sygdomstegn:
På skolen har vi en beredskabsplan, hvis der skulle opstå et smittetilfælde af Corona hos
elever eller personale. Eleverne må ikke komme i skole, hvis der er sygdomstegn. Hvis der
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viser sig sygdomstegn i løbet af skoledagen, så kontakter vi jer, og eleven forlader skolen.
Det er ind i mellem lidt svært med sygdomstegn, fordi der jo også er almindelig forkølelse og
andet, som ikke har med Corona at gøre. Men vi er ikke læger på skolen, så vi reagerer
omgående, hvis der er tvivl. Eleven skal være hjemme indtil sygdomstegn er væk + 48 timer
eller møde med en negativ Coronatest. Det er vigtigt, at I forældre hjælper til med, at vi ikke
spreder smitte.
I skolen er det stadig klassen, der er tilhørsforholdet. Vi vasker hænder eller spritter os,
nyser i ærmet, og vi holder den nødvendige afstand på alle områder, hvor det er muligt.
Dialog med bestyrelsen om skolen:
Vores nye bestyrelse er godt i gang med arbejdet. I kan altid kontakte et bestyrelsesmedlem,
hvis I ønsker at give respons til skolens arbejde eller blot vil tale om noget relateret til skolen
som helhed. Bestyrelsesrepræsentanter er for tiden med rundt på forældremøderne for at
give et indblik i, hvad bestyrelsen arbejder med i øjeblikket.
Skole-hjemsamtalerne i gang:
Skole-hjemsamtalerne begynder allerede i uge 38. I får besked gennem jeres klasseteam om
tilmelding. Vi forventer samtaler med alle hjem, fordi det er afgørende vigtigt, at vi er i
dialog om jeres barns trivsel og udvikling.
Trivselstur for 7.kl:
Vores 7.kl og deres lærere har lige været på trivselstur. Klassen har haft et super døgn i
Højfynscenteret og nærområdet. Lærerne melder om, at der er god energi i vores 7.kl.Vi har
en stor klasse med 28 elever – det er dejligt. Klassen er kommet godt i gang. Der er
holddeling i klassen, og klassen har et ekstra lokale til holddelingstimerne.
Berlin-tur for 9.kl:
I uge 37 tager vores 9.kl afsted på skolerejse til Berlin. Turen er forberedt gennem længere
tid og alle glæder sig. Vi ønsker klassen og deres lærere god tur.
Teater, 21.09.20 kl.13.30 i Hallen:
Tommerup Skole lægger hus til forestillingen ”I skovens dybe stille ro”, som er en
ungdomsforestilling baseret på Miras dagbog. Forestillingen er offentlig. Alle er velkomne.
Forestillingen er et samarbejde med Vestfyns Teater.
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Evakueringsplan afprøves:
Skolens evakueringsplan skal afprøves hvert år – det gør vi ofte i starten af september. I
forbindelse med afprøvningen skal eleverne forlade skolens bygninger og stille sig op
klassevis på sportspladsen sammen med deres lærer. Når vi afprøver planen, dvs. når vi laver
et kontrolleret brandtryk, så kommer nogle elever til at have deres indesko på ud (og hvis
indesko er strømpesokker, så kan det blive en våd omgang). Ved den kontrollerede
afprøvning lader vi dog 0.-3.kl tage udesko på, men hvis der en dag går en alarm, som vi ikke
styrer, så kommer eleverne ud med indesko/ strømpesokker. Af sikkerhedsmæssige grunde
skal vi alle ud så hurtigt som muligt. Det afprøver vi, så alle elever og personaler ved, hvad
de skal gøre i en sådan situation.
Vi beder derfor om, at eleverne i 6.kl, 8.a, 8.b og 9.kl, samt 0.-3.kl har styr på indesko.
Konfirmander i 8.a og 8.b:
Skolen ønsker til lykke til konfirmanderne og deres familier her i september. Et noget
anderledes tidspunkt end vanligt at gennemføre konfirmationer. Til lykke!
Is fra Støtteforeningen og Hjem-IS:
En dejlig sommerdag i august rullede Hjem-Is- bilen ind i skolens gård – der blev ringet med
klokken og alle personaler og elever fik klassevis is denne dag. ”Tusind tak for is” siger vi til
Støtteforeningen og Hjem-Is.
Kalender for september:
Tirsdag, 01.09.20: Forældremøde i 4., 0.kl og 6.kl
Torsdag, 03.09.20: Fagdag
Uge 37: Berlin- tur for 9.kl
Tirsdag, 08.09.20: Forældremøde i 8.b
Torsdag, 10.09.20: Erhvervsintrodag for 8.a og 8.b
Onsdag, 16.09.20: Fagdag
Mandag, 21.09.20: Teater for 7. og 9.kl og blå mandag for 8.a og 8.b
Onsdag, 23.09.20 kl. 16.30 – 18.30: Bestyrelsesmøde
Tirsdag, 29.09.20: Fagdag
Uge 38, 39 og 40: Skole-hjemsamtaler

Venlig hilsen Thomas og Kirsten
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