Glædelig jul

December 2020

Klassens jule-dør
Traditionen tro har eleverne gjort meget ud af jule-udsmykke dørene til klasserne.
Her ses flere flotte eksempler på den fine udsmykning

Vores tanker om
corona og skolen!

#1

“Det med afstand fylder en del “

#2

“Jeg glæder mig til at kramme
mine venner igen”

#3

“Jeg glæder mig til
holddagene igen - det er
fedt når vi laver noget på
tværs af årgangen”

#4

“Det er godt at vi vasker
hænder for jeg har ikke været
forkølet i år”

#5

“Vi har ikke morgensang, men
det fungerer meget godt at se
UltraNyt om morgenen”
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Vores tanker om
corona og skolen!

CHANEL 6.3

#1

“Jeg har vænnet mig til at alt er
meget opdelt på skolen “

#2

“Jeg glæder mig til at der ikke
er så mange regler”

#3

“Jeg glæder mig til at vi
igen skal have
arrangementer på skolen
som skolefesten og
fastelavn. Det er nemlig
hyggeligt - for det er
traditoner og sammenhold”

#4

“Det bliver sjovt når vi kan
være sammen med de andre
igen”

SOFIE 6.3

Asgård får i begyndelsen af det nye år et firdobbelt
legetårn med et stort udvalg af legeaktiviteter herunder
klatring, balancering og rutsjeture på rutsjebanen eller
brandmandsstangen. Forældreforeningen har doneret
22.000 kr. som tilskud til tårnet i forbindelse med at
foreningen er lukket.

Skolen får
cykelsti til
1 million

6. ÅRGANGS BLOG OM
VERDENSMÅL
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Man må nu ikke køre på scooter og knallert på skolens stier

Rigtig god jul fra
alle os elever!

Kære forældre
Lige om lidt går vi på juleferie – og vi ville ønske, at corona
gjorde det samme. Da vi nok må sande, at det ikke er
tilfældet, vil vi gerne informere jer om, hvordan I/du kan
kontakte os, hvis dit barn/du testes positiv for COVID-19 i perioden 24. december – 3. januar, hvor
vi holder lukket.
Hvis dit barn testes positiv for COVID-19, kan andre i skolen/SFO’en være nær kontakt til dit barn,
hvilket betyder, at de skal i isolation og testes.
Du skal derfor ringe til mig på tlf: 23 74 55 95, hvis dit barn testes positiv for COVID-19 og har
opholdt sig i skolen/SFO’en:

• 48 timer inden, symptomerne begyndte eller,
• Hvis dit barn ikke har haft symptomer, da indenfor 48 timer inden testen blev taget.
Hvis dit barn er testet positiv for COVID-19, men ikke har opholdt sig i skolen/SFO’en i
ovenstående periode, vil vi alligevel gerne have besked. Derfor opfordrer vi til, at I skriver til os på
mail: laalu@vejle.dk
Om sampasning
Hvis dit barn er tilmeldt sampasning og testes positiv for COVID-19, er det vigtigt, at du hurtigst
muligt kontakter det pågældende sted og informerer om, at dit barn er smittet med COVID-19. Du
skal også kontakte mig som beskrevet ovenfor.
Hvis en forælder testes positiv
Hvis en forælder til et barn i skole/SFO testes positiv med COVID-19, vil vi gerne have besked om
dette på mail: laalu@vejle.dk .
Ved spørgsmål
Er I/du i tvivl om ovenstående er I/du meget velkommen til at kontakte mig på tlf: 23 74 55 95
inden juleferiens start. Ved generelle spørgsmål om COVID-19 i juleferien kan I/du kontakte
coronahotline på tlf: 70 20 02 33 (tast 1).

Vi ønsker jer alle en rigtig god jul og et godt nytår
Med venlig hilsen
Lance Luscombe
Skoleleder

TAK FOR SAMARBEJDET I ÅR
Jeg ser frem til et 2021, hvor vi forhåbentlig igen får mulighed for at dyrke
fællesskabet på skolen i form af morgensang, fællessamlinger, skolefesten,
fastelavn og ikke mindst en ikke opdelt skolehverdag. Jeg ønsker jer
alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

LANCE LUSCOMBE - SKOLELEDER
Mit juleønske for Udgård er, at vi igen kan holde fællessamling og lave en masse aktiviteter på
kryds og tværs af hold, klasser og årgange. Både i undervisningen og i pauserne. Vi elsker at være
sammen og det giver sammenhold og fællesskab. Jeg ønsker jer alle en glædelig jul og et godt nytår

METTE NIELSEN - VICESKOLELEDER OG AFDELINGSLEDER UDGÅRD
Jeg håber, at julerierne, den hjemlige hygge og julestemningen får fuld styrke hos hver eneste
familie, og at alle som kan og må - rykker sammen for gennem samvær og fællesskab samles der
energi og håb for det nye år. Tak for 3 fantastiske måneder på Bredagerskolen.

ELIN AGGEBOE - AFDELINGSLEDER MIDGÅRD OG ALFHEIM
Til sommerferien ønskede jeg for alle børn, at de ville nå at kede sig, da det er her, at kreativitet,
nysgerrighed og helt nye lege opstår. Tiden lige nu er en anden, hvor mange børn oplever
begrænsninger. Jeg håber derfor, at man i alle hjem vil prioritere lidt ekstra tid til at spille spil og være
sammen, da ferien ellers kan blive lang for nogen børn. De bedste juleønsker og håbet om et godt nyt-år.

KRISTINA BLÆHR - AFDELINGSLEDER ASGÅRD OG SFO’EN
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FØRSTE SKOLEDAG EFTER JUL
Mandag den 4. januar kl. 8:15

God jul til alle

