Julehilsen
Kære forældre og elever
Om få dage er det tid til en velfortjent juleferie. Det
giver anledning til en lille julehilsen med gode
oplevelser fra de sidste måneder samt informationer
om den næste tid.
Året 2020 kommer til at gå over i verdenshistorien
som Coronaåret. Vi har alle fundet ud af, hvor meget
vores hverdag, arbejde, skole, kammerater og
kollegaer betyder for vores trivsel. Pandemien er
desværre ikke ovre endnu, så vi skal her i julen finde
ny energi til at komme igennem vinteren.

Lørdagsskole 28.november
Lørdag den 28.november havde vi for anden gang lørdagsskole på Østerbyskolen. Grundet Corona var vi
nødt til at afholde det uden forældredeltagelse, men vi havde en god og hyggelig dag.

Fælles gymnastikopvisning i udskolingen
Den 11.december afholdte udskolingen gymnastikopvisning for 7.-9. klasse. De havde siden efterårsferien
øvet sig på spring, dans og gymnastik og leverede en times flot opvisning for eleverne på 5. og 6. årgang.
Eleverne havde i år lavet en coronasikker udgave med adskillelse af årgangene, som var placeret hver for
sig i hallen. Det var helt unikt at opleve, hvordan træningen og opvisningen skabte et fællesskab mellem
eleverne. Glæden og stoltheden i øjnene på eleverne under opvisningen talte et tydelig sprog. Vi håber
meget, at der i løbet af foråret bliver mulighed for at vise forældrene opvisningen,

Skolefest
Grundet Corona har vi i år valgt at udskyde skolefesten torsdag den 11.februar. Vi håber, at vi på et andet
tidspunkt får mulighed for at afholde festen.

Juleafslutning
Alle elever skal på fredag kl. 10 se virtuel gudstjeneste og krybbespil. Peter Kiel afholder gudstjenesten og
4.klasse viser deres krybbespil. Resten af dagen hygger 0. – 4. klasserne i deres klasser med morgenmad i
poser, banko, film, boldspil og meget mere. Kl. 13 har alle juleferie.

Mødesteder mellemtrin
Vi oplever, at eleverne står meget tæt og venter på at komme ind om morgenen. Vi har derfor lavet nogle
mødesteder, hvor årgangene skal mødes, så vi undgår at eleverne stå for tæt og blandes med for mange
andre årgange. Når døren låses op kl. 8, må eleverne gå ind, de skal dog gå ind efter årgange, startende
med 3.klasse.
Nedenfor er et kort over, hvor årgangene mødes. 3. og 4. årgang mødes på det grønne areal i hver deres
ende af multibanen.
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Indg. 3.-4.-6.

Corona
Nu går vi alle og tænker, hvordan restriktionerne ser ud efter jul? Ingen af os ved hvad fremtiden bringer,
men der vil være nedenstående tiltag:





Elever fra 5. klasse og opefter tager chromebook og materialer med hjem fra onsdag den
16.december. Der vil være fjernundervisning torsdag og fredag. Eleverne vil få information herom
af deres lærere.
Østerbyskolen informerer løbende på Aula, hvis der sker ændringer i retningslinjer vedr. skolen.
Ved smitte i løbet af juleferien vil vi gerne orienteres på Aula.

Som verden ser ud nu, mødes vi alle mandag den 4. januar kl. 8.10.

I ønskes alle en glædelig jul og et lykkebringende nytår – tak for samarbejdet i 2020.

De bedste hilsner fra Østerbyskolens ledelse

