Nyhedsbrev december 20
Kære forældre

På billederne kan I se det nye flotte lys, som Støtteforeningen har sørget for, nu på to træer!
– til glæde for hele lokalsamfundet. Desuden hjerter og pynt fra indskolingen/ SFO.

Julemåneden på Tommerup Skole i Corona-tid:
Vi vil gøre, hvad vi kan for at julestemningen kan indfinde sig på skolen: vi havde
juleklippedag i fredags, hvor vinduer og døre blev pyntet. Vi fik besøg af julemanden i form
af Støtteforeningen – der var slikposer til alle. Tak for dette initiativ. Der er juletræ på
skoletorvet med røde hjerter og der er iskrystaller i vinduerne.
Klasserne har lagt mange kræfter og kreativitet i dørpyntningen, som jo er en af de store
traditioner på vores skole.
Der er mange dejlige røde hjerter og hvide snekrystaller på vægge og vinduer.
Ved tirsdagens fælles-skærm blev vinderne af dørkonkurrencen offentliggjort!
Støtteforeningen har sørget for lys i byen – det er de smukkeste lysende træer. Tak for det!
Lucia gennemfører vi i år på en anden måde, nemlig ved at elever fra 4.-5. kl synger
Luciasangen og Nu tændes tusind julelys fredag, 11.12.20 og vi sender oplevelsen ud i
klasserne digitalt.
Sidste skoledag før jul er fredag, 18.12.20, hvor alle elever har fri kl. 12.05.

Tommerup Skole | Stadionvænget 7 | 5690 Tommerup
Tlf. kontor: 64 74 65 25 | Mail: tommerupskole@assens.dk | Hjemmeside: www.tommerup-skole.dk

Personalenyt:
Tirsdag, 01.12.20 starter lærer, Martin Thue Hansen, som er vores nye kollega. Vi glæder os
til at lære Martin at kende. Tag godt i mod ham i klasserne.
Lærer, Lone L Jørgensen har fået nyt job pr. 01.01.21. Lone skal være lærer på
Nordagerskolen i Ringe. Lone har været lærer på Tommerup Skole i 18 år. Vi kommer til at
savne Lone, men ønsker hende alt godt fremover med tak for alt det seriøse og
velforberedte pædagogiske arbejde, som Lone har bidraget med hos os. Vi hilser af med
Lone fredag, 18.12.20.
I januar 21 og måske længere frem bliver det lærer, Christina D Dahlgaard Winther, der
underviser i Lones skema. Vi går i gang med at søge en ny kollega først i det nye år.
Pædagog, Marina Buchholt Madsen har vi ansat til at løse særlige opgaver i indskolingen,
herunder i SFO. Tag godt imod hende.
Lærer, Rasmus R Østerby er på barsel i december og i den periode har vi aftalt med lærer,
Christina D Dahlgaard Winther at hun underviser i Rasmus’ skema.
Pædagog, Svend E Petersen, er pt. sygemeldt, men vi håber, at Svend er tilbage igen i det
nye år.

Status på Corona på Tommerup Skole:
Grundet det forøgede smittetryk og det forhold, at der er Corona meget tæt på os har vi
gjort lidt justeringer på vores egne hverdagsvaner:
- Vi har strammet op på os selv i forhold til vores vaner med håndhygiejne og afstand
- Eleverne holder i december frikvarter ude, når vi har spist
- Vi har ingen sociale arrangementer
- Forældre og gæster færdes kun i helt nødvendigt omfang og kun efter aftale på
skolen
Vi håber, at Corona vil slippe sit tag i det nye år.
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Skolefester i klasserne:
I november skulle vi jo have holdt årets skolefest for 0.-6.kl. I mangel af denne opstod der
små klassearrangementer på skolefestdagen – det blev faktisk til små klassevise fester denne
dag, hvor der blev leget, hygget og spist lækker mad.
Dejligt initiativ fra personalet!

Trivsel, rød, gul, grøn – og tilfredshedsundersøgelse:
Elevernes trivsel ligger os meget på sinde, så derfor gennemfører vi to gange om året
klassekonferencer, hvor lærerteamet taler om eleverne ud fra et rød-gul-grønsamtaleoplæg. Dette system er med til at sikre, at vi følger alle elevers udvikling og systemet
kan give os besked, hvis vi ser tegn på dårlig trivsel hos en elev.
I samme forbindelse vil vi nævne, at Tommerup Skole har klaret sig super flot i en
brugertilfredshedsundersøgelse, som netop er blevet offentliggjort. I denne undersøgelse er
et antal forældre udvalgt til at svare på en række spørgsmål om deres tilfredshed med
skolens opgaveløsning, både inden for elevernes trivsel, kommunikation og drift i øvrigt.
Tak for jeres deltagelse i denne undersøgelse.

Fællesskærm – som et nyt tiltag:
Elevrådet har taget på sig at give skolen et nyt fælles, digitalt mødested, nemlig
fællesskærm, som foregår hver tirsdag. Det er elevrådet, der står for indslaget, som sendes
ud i alle klasser.

Kalender for december:
Tirsdag, 01.12.20: Bestyrelsesmøde
Uge 51: Terminsprøver for 9.kl
Fredag, 18.12.20: Juleafslutning i klasserne. Alle elever har fri kl. 12.05.
Mandag, 04.01.21 Første skoledag i det nye år

Alle ønskes en glædelig julemåned!
Venlig hilsen Thomas og Kirsten
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