Nyhedsbrev Maj 21
Kære forældre

Billederne er fra vores udeundervisning på Tommerup Skole!

Velkommen til nye elever og deres familier!
Som indledning i nyhedsbrevet for maj måned vil vi byde velkommen til de nye familier og
deres børn, som nu er elever på vores skole.
Velkommen til – vi håber, at I vil befinde jer godt!

Vores nye skolehave er under vejs! - Hvem vil være med????
Vi har fået lagt ny muld på arealet, hvor det gamle Pilebo lå. Der er lagt fliser som kantning
og jorden er blevet forbehandlet. Vi håber selvfølgelig, at vi kan nå at få sået lidt i den nye
have inden sommerferien. Vi kunne godt bruge nogle familier, der vil melde sig til at være
med til at holde haven – f.eks. hen over sommer og ferier, så vi sikrer, at det bliver et dejligt
sted at komme. Desuden kunne vi bruge forældre til at hjælpe med at sætte hegn op. Det
foregår onsdag, 12.05.21 kl. 16 – 20. Man melder sig til Thomas på tlf. 25 23 -28 05 eller
thoni@assens.dk. Undervejs i arbejdet med at opsætte hegn vil der være lidt let aftensmad,
sponsoreret af Støtteforeningen, til dem, der arbejder og ikke mindst lidt social hygge! Kom
frisk til en hyggelig arbejdseftermiddag.
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Corona-status:
Vi er nu i en periode, hvor klasserne, 5.-8.kl møder fysisk hver anden uge og hver anden uge
er der on-line- undervisning. I on-line-ugerne bliver der koblet udeundervisningsdage på –
og det er teamet om klasserne, der melder ud om dette, både indhold, omfang og sted.
Vores skole har heldigvis særdeles gode fysiske rammer for udeundervisning, f.eks. området
rundt om naturhuset, hvor vi pt. er i gang med at indrette os på disse
udeundervisningsdage.
9.kl møder 80% op til fysisk undervisning. 0.-4.kl møder 100% op til fysisk undervisning.
Vi har stammet op på indgange til hver klasse. Desuden minder vi om rutine med
håndhygiejne i hverdagen. Der er desværre smitte i omløb i Assens Kommune, og vi håber
på, at kunne holde os fri her på skolen.
Der er stadig anbefalinger om, at sociale arrangementer udsættes – f.eks.
børnefødselsdage. I forhold til evt. uddeling her på skolen i forbindelse med fødselsdag, så
kan vi uddele noget, der er pakket ind. I givet fald er det læreren/ pædagogen, der deler ud.
Vi skal stadig ikke give knus og kram – heller ikke selv om vi trænger. Selvfølgelig glæder vi
os til at komme tilbage til at kunne mødes frit igen.

Udsatte og evt. omlagte arrangementer i perioden frem til sommerferien:
Indvielse af indskoling/ SFO, som var planlagt til 20.05.21 i samarbejde med Musikskolen er
udsat til det kommende skoleår. Heldigvis forventer vi at kunne gennemføre en åbent-husdag i september, hvor Musikskolen medvirker. Mere herom senere.
”Kunst ud til folket”, som vi skulle lave et samarbejde med i 2, 4. og 5.kl i dagene 5. og 6.maj
bliver ikke aflyst, men omlagt til et on-line-arrangement. Kunstnerne vil lave en form, hvor
de streamer fra skulpturen til klasseværelset. Det bliver ikke helt det samme, men
nødvendigt, pga. smitte-hensyn og Corona-regler. Klasserne og de respektive klasseteams
får besked, som de sender videre.
Forældredelen, hvor I kunne komme forbi skulpturen på torvet i Tommerup Stationsby om
eftermiddagen, 05.05.21 kl. 16 – 17 er stadig en mulighed. Kunstnerne vil være til stede der.
Lejrskole 5.kl: Klasseteamet er i gang med planlægning af årets lejrskole i juni måned. Vi
håber, at den kan blive gennemført, men vi kender ikke Corona-situationen så langt ud i
tiden.
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Klassedannelse til 7.kl:
Der er 29 elever, der er tilmeldt vores kommende 7. årgang. Ud over vores egne elever
kommer der 7 elever fra Brylle Skole og 1 elev fra Verninge Skole. Det betyder, at vi får 2
små 7.klasser med henholdsvis 14 og 15 elever i hver. I den kommende tid vil vi gøre os
umage for at danne disse to klasser. Eleverne og I vil få besked torsdag, 10.06.21 på,
hvordan klasserne er dannet.

Ny børnehaveklasse:
Vores kommende børnehaveklasse glæder vi os til at lære at kende. Der er 2. intromøde for
deres forældre, mandag, 25.05.21. Der forventes at blive 23 elever i kommende
børnehaveklasse.

Trivselsundersøgelse for alle elever:
I disse uger gennemfører vi trivselsundersøgelser for alle elever i alle klasser. Det er den
obligatoriske trivselsundersøgelse fra nationaltrivsel.dk.
Trivselsundersøgelsen foregår i klassen og den er digital, samt anonym – lige som det plejer
at være.
Resultaterne af trivselsundersøgelsen foreligger i juni måned. Vi er spændte på, om
trivselsundersøgelsen giver et udslag i forhold til dette særlige Corona-skoleår, hvor
eleverne har haft helt anderledes vilkår for hverdagen.

Valgfag i 7.-9.kl:
Eleverne har nu valgt valgfag og praksisfaglige fag, og i juni måned får de besked på, hvilket
valgfag, som de er kommet på.

Støtteforeningens ”opmærksomhedsgave” til 5.-9.kl:
Støtteforeningen ønsker at give eleverne i 5.-9.kl særlig opmærksomhed, idet disse klasser
har været ekstra hjemsendt i Coronaperioden og også nu kun møder delvis fysisk i skole.
Opmærksomheden bliver i form af en klassevis bålhyggetime med pølser, brød og
sodavand. Tidspunktet for denne hyggestund aftales i de enkelte klasseteams.
Tusind tak til støtteforeningen for denne betænksomhed til klasserne!

Vh Thomas og Kirsten
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