Ugestatus uge 5 efter genåbning fase 2
Kære forældre
Nu er der kun en uge tilbage, inden eleverne får sommerferie, og der er et stort fokus på at få afsluttet
dette skoleår rundt omkring i klasserne.
Sidste skoledag og dimission for 9. årgang
I dag har vores 9. klasser afholdt sidste skoledag, og selvom den har været noget anderledes end tidligere,
er det vores oplevelse, at både børn og voksne har haft en herlig dag med udklædning, udendørsparade
(uden karamelkast), klasserundbold mod lærerne samt frokost i klasserne. Det har været super positivt at
opleve, hvor engagerede vores elever har været i planlægningen og gennemførelsen af denne dag på trods
af, at flere af de traditioner, som de har set frem til, ikke har været muligt. Der skal også lyde en stor tak til
vores lærere på 9. årgang, der aktivt er gået ind i opgaven med at skabe den bedst mulige dag for vores
elever på 9. årgang.
Vi glæder os til at fejre dimissionen for vores 9. årgang på onsdag og sende dem godt videre ud i livet.
Vi ved, at flere forældre har arrangeret private sammenkomster efter sidste skoledag og dimissionsseancen
på skolen. Det er fantastisk at opleve en kæmpe opbakning fra vores forældre i forhold til at markere denne
milepæl for vores elever på 9. årgang.
For en god ordens skyld har vi valgt at indsætte Sundhedsstyrelsens gode råd og eksempler på, hvordan
man kan tænke i forebyggelse af smittespredning i planlægningen og gennemførelsen.
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Arrangementer/Gode-raad-Private-fejringer-ogarrangementer.ashx?la=da&hash=4564BD9C0E94F19502F40FA1DCAFBC7DD7226702
Sidste skoledag for resten af skolen
Resten af skolen har sidste skoledag fredag den 26. juni, og vi kan desværre ikke samles ved flagstangen og
synge vores feriesang, som vi plejer. Husk at skoledagen slutter kl. 12 denne dag. FFO har åbent
efterfølgende som vanligt.
Fire nye 0. klasser
Vores 4 kommende 0. klasser er nu klasseplaceret, og børn og forældre har fået besked om klasserne. Vi
glæder os til forhåbentlig snart at kunne samle de fire nye klasser, så de kan møde hinanden og komme i
gang med at opbygge et stærkt klassefællesskab.
Tillykke til Dronningen og til 3.a
I anledningen af Dronningens fødselsdag har 3.a på Søndersøskolen deltaget i et landsdækkende tiltag, hvor
3. klasser i alle landets kommuner har tegnet en tegning til Dronningen. Alle tegninger skulle indeholde et
vartegn fra den pågældende kommune. Vores tegning bruges som hovedtegning på hele nyheden på TV2.
Det er også en flot tegning. Tak til 3.a og Emily og Bente for den store indsats 😃

https://underholdning.tv2.dk/royale/2020-06-11-3-klasseselever-har-tegnet-deres-by-med-et-kendetegnkan-du-gaette-hvilke-byer-det
Status på konstaterede tilfælde af COVID-19 på Søndersøskolen
Der er efterhånden flere skoler, der har sendt klasser hjem i tilfælde af smitte med COVID-19 blandt elever
eller medarbejdere. Indtil videre er vi ikke ramt på Søndersøskolen, og det er vi meget glade for.
Vi vil ønske jer alle en god weekend.
På vegne af ledelsen
Gitte Meinert

