Nyhedsbrev December 21
Kære forældre

Billeder fra julepyntningen på skolen.

Kære elever og forældre!
I dette nyhedsbrev kan I læse om hverdagslivet på Tommerup Skole og få nyheder og tanker
til refleksion.
Julen nærmer sig…..
Fredag, 26.11.21 havde vi juleklippedag på skolen og ved denne dag blev skolens
fællesarealer pyntet op til jul. Juletræet er klar til sin storhedstid og skolens store
adventskrans har fået det første lys tændt.
Vores morgensamlinger bærer nu præg af julens sange og salmer.
Mandag, 13.12.21 kl. 8.35 – 9.30 er forældre og bedsteforældre velkomne til at deltage i
lucia og morgenhygge. Lucia foregår i Hallen og julehygge efterfølgende på skoletorvet.
Sidste skoledag før jul, fredag, 17.12.21 bliver med støtteforeningens gode tradition, nemlig
julebingo for alle elever. Vi slutter op til jul med fællestime i Hallen kl. 11.10 – 11.50, hvor vi
ønsker hinanden glædelig jul. Forældre er også meget velkomne her.
Corona og restriktioner:
Corona findes stadig i samfundet og i disse måneder med fornyet styrke. Det betød, som
bekendt, at I forældre desværre ikke kom til vores forældreeftermiddag i temaugen, hvor vi
gerne havde vist jer, hvad vi havde arbejdet med. Heller ikke Støtteforeningens
fællesspisning, 26.11.21 blev gennemført at samme årsag. Vi håber, at vi kan holde skolen
åben ved, at vi tager de nødvendige forholdsregler og løbende vurderer på de større
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arrangementer og vores organisering i hverdagen. Vi deltager f.eks. ikke i musical på
Tommerup Efterskole af hensyn til gensidig Corona-smitte.
I forhold til de invitationer, som vi nu har givet i forbindelse med julen, lucia og sidste
skoledag før jul, så må vi også her forbeholde os, at der kan ske ændringer, hvis Corona
tilsiger, at vi f.eks. må bede forældre om ikke at komme eller om vi undlader samlinger. Det
hører I i givet fald.
Status og corona-testning:
Der er stadig testning af elever, der ikke er vaccinerede hver mandag formiddag. Status på
Corona-smitte hos os er, at vi pr. onsdag, 01.12.21 har 4 positive elever i 4.kl. Vi håber
selvfølgelig, at vi kan holde skolen åben – vi hører, at der er skoler i kommunen, der har
smitte-udbrud, dvs. mere end halvdelen af eleverne som smittede med Corona.
Nye lærere:
Som afløsere for lærerne, Rikke B Hansen og Tine Kjeldsen har vi ansat følgende 2 også
meget dygtige lærere:
Lærer, Ulla Snedevind Wolff, som bliver barselsvikar for Mia (Tines skema ) frem til
sommerferien 22. Ulla er 51 år og har flere forskellige lærererfaringer med sig.
Lærer, Anne Lotte Dannerfjord, som bliver ansat i fast stilling i Rikkes skema. Anne Lotte er
41 år og kommer fra en lærerstilling på Odinskolen i Odense.
Velkommen til dem begge. De starter pr. 01.01.22 på vores skole. Vi glæder os til at lære
dem begge at kende og byder dem velkommen her!
December måned bliver Tines og Rikkes skemaer vikarsat.

Kalender for december:
Tirsdag, 07.12.21: Forpost
Mandag, 13.12.21 kl. 8.35 – 9-30: Luciaoptog og morgenhygge på Tommerup Skole
Uge 50: Terminsprøver i 9.årgang
Fredag, 17.12.21: Sidste skoledag før jul med julebingo og fælles afslutning kl. 11.10 – 11.50
i Hallen.

Januar 22:
Mandag, 03.01.22: Første skoledag i det nye år – med normalt skema
Tirsdag, 04.01.22 : Forpost

Tak for 2021 – vi glæder os til endnu et godt år på Tommerup Skole i 2022!
Glædelig jul til alle familier i vores lokalsamfund.
Venlig hilsen Thomas og Kirsten
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