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Man skal være for at kunne lære

November 2021
Kære alle.
Vi har sagt farvel til Michael Straarup og Birgitte Hermansen samt til Aya Lund fra bestyrelsen og ønsker dem alle
held og lykke fremover.
I sidste måned bød vi velkommen til lærer Pernille Bredskov som er flyttet hertil fra Guldborgsund Dagskole. Pernille er 45 år
gammel, blev uddannet lærer i 2002 og på Tappernøje Dagskole skal hun overtage Birgittes skema. Pernille har linjefag i dansk,
musik, historie og billedkunst. Hun har desuden læsevejlederuddannelsen.
Emil Pyndt varetager Michaels opgaver indtil januar, vi arbejder på at ansaætte en ny lærer.
Bestyrelsen og Sune har valgt at opjustere på ledelsessiden, i og med at fonden har åbnet Guldborgsund Dagskole. Derfor er Ann
Ulvenberg forfremmet til afdelingsleder på Tappernøje Dagskole og vil fremadrettet varetage en stor del af den daglige ledelse
på skolen. Ann vil ligeledes have vagttelefonen og modtage syge-og raskmeldinger.
Ann fortsætter med at undervise i dansk, engelsk og biologi i udskolingen.
Vi ønsker Ann stort tillykke med den nye rolle og glæder os over, at hun tager imod de nye udfordringer.

I forhold til Corona henleder vi opmærksomheden på, at alle testes ved symptomer og er opmærksomme på¨generel
håndhygiejne.
Traditioner er vigtige, derfor er det med stor glæde, at vi igen kan afholde vores julefest for elever og pårørende.
Det bliver fredag den 10/12, hvor eleverne møder fra klokken 11-17 og de pårørende fra klokken 15-17.
Sidste tilmelding er den 26/11 og vi sender en invitation med nærmere info.

Jul på Tappernøje Dagskole:
❖ 26/11 Vi pynter op til jul
❖ 10/12 Julefest for elever og pårørende
❖ 17/12 Sidste skoledag klokken 9-13

Det er blevet efterår og vådt derude. På skolen tager vi hensyn til rengøringsteamet og passer på vores lokaler.
Vores indesko-sæson er derfor startet. Det vil være rigtig dejligt, hvis vi altid har ekstra strømper til de elever,
der ofte er ude på græsset.
Vi oplever jævnligt, at syge- og raskmeldinger kommer for sent ift. planlægning af skoledagen.
Derfor vil vi gerne skærpe jeres opmærksomhed på, at sende syge- og raskmeldinger på sms til: 30332359
mellem klokken 7.00 og 7.15.
Første skoledag efter juleferien er den 3. januar 2022 til normal tid.
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