Forældre-skriv

29. sep.

Nyt om Covid19
Vi sender ikke klasser hjem, hvis en elev bliver konstateret smittet med Covid-19. Klassen betragtes
herefter som nære kontakter og I vil modtage en mail i Aula om, at eleverne skal have foretaget en
antigen-test, som vi tilbyder på skolen (3. – 10. årg.) Eleverne må gerne komme i skole, men I skal
selv teste med en PCR-test på 4. og 6. dagen. Dette kan i Dragør stadig ske i Hollænderhallen.
Vi vil bede jer om at tilkendegive i Aula om I giver samtykke til, at skolen må teste jeres barn.
HUSK, at testningen er frivillig!
Fra 1. oktober gælder der en landsdækkende opfordring til, at man lader børn fra 9 år og op teste én
gang om ugen. Det anbefales, at disse ugentlige test placeres på skolerne igen, ligesom der også fra
regeringens side er forventning om, at testen for nære kontakter på 0. dagen kan ske på skolen som
en antigen-test. Derfor tilbyder vi test på skolen fra mandag den 11. okt.
Elever fra 3. årg. og op, tilbydes test på skolen hver mandag efter separat testplan – som er
vedhæftet.

Naturfagsfestivalen - HELT VILDT er i gang!
I denne uge er det den årlige naturvidenskabsfestival, hvor eleverne hele ugen arbejder med
forskellige temaer under overskriften HELT VILDT.
Torsdag den 30. september kl. 14.00 -16.00 er der åbent hus, hvor I har mulighed for at kigge
forbi og se elevernes projekter.

Tak til sidste skoleårs skolepatrulje
Ved afslutningen af hvert skoleår er der et arrangement for de elever, der hver morgen sørger for at
hjælpe til med skolepatruljen. På grund af Corona restriktionerne har det først været muligt at
gennemføre arrangementet her i september, hvor eleverne fik en velfortjent tur i Tivoli.

HUSK fredag den 8. okt.
Fredag den 8. okt. drager personalet på personale weekend og derfor lukker skolen kl 12.00
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