Tappernøje Dagskole_________
Man skal være for at kunne lære

Kære alle
I sidste uge bød vi hjertelig velkommen til Diana Høgh, hun er 44 år gammel, læreruddannet og
bosiddende i Vordingborg. Diana træder til som vikar og overtager Dorthes skema. Eleverne har
taget rigtig godt imod hende.
I fredags blev der fejret Halloween på skolens gamle loft. Lærerteamet 3.- 5. klasse havde pyntet
uhyggeligt op med elevernes fine ting. Der er billeder på skolens Facebook. Følg os, hvis I ikke
allerede gør det. Der er oftest en lille fredagshistorie og et par billeder til.
Corona er stigende i en bekymrende fart. Vi er sårbare på vores lille skole, hvor alle voksne
kommer rundt i stort set alle klasser, og et enkelt tilfælde vil sandsynligvis betyde, at hele skolen
skal lukke ned. Derfor ser vi os desværre nødsaget til at udsætte Theraplay for de elever, hvor
hjemmene er involveret. Øvrige unødvendige besøg udefra aflyses også.
Er I i tvivl om vores håndtering af Corona, bedes I læse vores retningslinjer, som vi tidligere har
udsendt.
Vores årlige julefest med pårørende vil ligeledes blive aflyst – desværre og det er fortsat uvist om vi
får lov til at komme i kirke sidste skoledag. Hvis vi skal i kirke, bliver det nok uden deltagelse fra
hjemmene.
Lærerne er godt i gang med at træne eleverne til en evt. fjernundervisning, hvis vi bliver lukket ned
igen. Mange elever har Chromebooks med hjem og øver sig i at logge ind og finde opgaverne på de
forskellige platforme og fora. Det er et led i vores fjernundervisningsplan, som skolen har etableret.
Vi takker for jeres hjælp og støtte med at få dette trænet.
Det er blevet efterår og vådt derude. På skolen tager vi hensyn til rengøringsteamet og passer på
vores lokaler. Vores indesko/puttesokke sæson er derfor startet. Det vil være rigtig dejligt, hvis vi
altid har ekstra strømper til de elever, der ofte er ude på græsset.
Syge- og raskmeldinger på sms til: 30332359 mellem 7:00-7:15
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