Nyhedsbrev for Rudolf Steiner Skolen i Silkeborg
Fredag den 8. januar 2021 uge 1

Skoleleder
Godt Nytår til jer alle!
Så er vi midt i det! Forlængelsen med restriktioner, alt det vi ikke må, og
alt det vi skal! Og alt det der bliver henstillet til. En virkelighed af noget,
der kommer udefra, men påvirker os alle så utrolig meget.
Vi har i ledelsen haft mange drøftelser om, hvorledes vi håndterer undervisningen, når vi nu ikke må mødes fysisk. Vi har givet vore tanker
videre til lærerkredsen, som har gået på at holde daglig kontakt, få
etableret et operationelt indhold i undervisningen og få lejlighed til at
mødes digitalt.
Hver lærer har herudfra haft frie rammer til at forme sin undervisning.
Klasselæreren har været tovholder og faglærerne har givet deres besyv
med, hvor det har været muligt.
På vor konference i går (som blev afholdt digitalt) tog vi en runde i kollegiet for at finde ud af og lære af hinanden, hvordan de enkelte havde
grebet situationen an. Der var rigtig mange gode tiltag og alt i alt et værdigt undervisningstilbud til alle klasser.

Næste udfordring bliver vores Åbent Hus arrangement den 27. januar,
der er berammet som et aftenmøde fra 19-21. Vi må allerede nu se i
øjnene, at heller ikke dette møde blive som normalt. Vi er endnu ikke
helt klar på, om mødet bliver skubbet eller skal erstattes af en digital
præsentation af vor skole. Måske en kombination?
Børnehaver og vuggestue har færre børn end normalt, da flere har holdt
deres børn hjemme. Der er så i den forgangne uge kommet en direkte
opfordring fra regeringen til at holde sit barn hjemme på grund af smittefaren, hvis man har mulighed herfor. Dette har vi givet videre til forældrene, som så hver især må tage stilling til, om man har mulighed for at
holde sit barn hjemme.
Når vi ikke ved, hvor længe nedlukningen varer, er det om at håndtere
situationen bedst muligt og forberede os på, at det kommer til at vare i
længere tid. Så vi forsøger at holde den digitale fane højt samtidig med,
at vi glæder os rigtig meget til at få livet ind på skolen igen. Kælkebakken var alt for tom nu, hvor den første sne dryssede og dækkede alting
så fint hvidt.
Jes Juul Lauesen

Skoleleder

Det sker
Onsdag 27/1
Kl 19-21

Åbent hus for nuværende og
kommende forældre

Torsdag 11/2

Fastelavnsfest

Mandag 15/2 fredag 19/2

Vinterferie

Fredag 12/3

Skolefri

Onsdag 17/3
Kl. 16-17

Musikcafé

Lørdag 27/3
Kl. 10-12

Påskefest (obligatorisk)

Mandag 29/3 mandag den
5/4

Påskeferie

Onsdag 14/4
Kl. 19-21

Årsmøde

Fredag 30/4

St. Bededag (fri)

Lørdag 8/5
Kl. 10-13

Majfest (obligatorisk)

Torsdag 13/5

Kr. Himmelfart (fri)

Morgensange
Uge 2
1. kl.

Den signede dag med fryd…...

Uge 3
8./9. kl.

At lære er at ville

Uge 4
6./7. kl.

Sneen dækker mark og mose

Uge 5
4./5. kl.

I sne står urt og busk i skjul

Uge 6
2./3. kl.

Spurven sidder stum bag kvist

Uge 8
1. kl.

Vågn op og slå på dine strenge

Uge 9
8./9. kl.

Den kedsom vinter gik sin
gang

Deadline for indlevering af stof til Nyhedsbrevet fredag den 15. januar er torsdag den 14. januar.
Aflevér på kontoret, skriv mail eller ring:
Skriv mail: Klik her eller Ring: 86 80 03 33

VIGTIGT

VIGTIGT

Vigtige Meddelelser:
Retningslinier i tilfælde af smittet barn på skolen og i dagtilbud:
Testes et barn positiv med Covid-19, hjemsendes de elever og medarbejdere, som den smittede har
været i nærkontakt med. Nærkontakt præciseres som samvær med under en meters afstand i minimum 15 minutter. Eller at man har været i samme rum igennem længere tid eller har haft tæt fysisk
kontakt. Dette beror derfor på et skøn. I visse tilfælde vil skolen/dagtilbud derfor vælge at hjemsende hele kontaktgruppen.
Når man sendes hjem, følges Sundhedsstyrelsens retningslinjer for testning og karantæne.
Sundhedsstyrelsens anvisninger er:
1. test: Første test skal tages tidligst 4 dage efter, at man sidst var i nærkontakt med den smittede person
2. test: Anden test skal tages 2 dage efter den første test. Det er vigtigt at få taget anden test,
selvom den første test var negativ, for at sikre at man ikke er smittet. Hvis der er gået mere
end 6 dage, efter at man var i nærkontakt med den smittede, skal man kun testes én gang.
Man behøver derfor kun booke tid til den første test. For voksne gælder, at hvis der er gået
mere end 14 dage, siden man var i nærkontakt med den smittede, og man ikke har udviklet
symptomer, skal man ikke testes.
--For elever har skolen/dagtilbud besluttet, at elever kan komme tilbage i skolen/dagtilbud, hvis de enten
1. Er testet negative (jf ovenfor)
2. Ikke har udvist symptomer (100% symptomfri) i den uge , de blev sendt hjem samt efterfølgende uge.
Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte kontoret (86800333)

Nuværende og kommende restriktioner for skole og dagtilbud
På grund af de nye restriktioner, som udstedt af regeringen, er SFO’en lukket i uge 52 og åbner igen
den 4. januar. Såfremt restriktionerne bliver forlænget udover 3. januar, må der holdes øje med Intra
og hjemmeside for udmeldinger her. Det kan på forhånd meddeles, at de restriktioner, der udmeldes
fra regeringen, selvfølgelig også gælder for vor skole/dagtilbud.

Ugen, der gik:
Skovstjernen
God weekend:-)

Børnehaven Yggdrasil - Haydee, Ulla, Sarah, Lisbeth, Patrik, Hanne og Frank
God weekend:-)

Bhkl. - Jytte
Kære børn og forældre. Kan se, at næsten alle har hentet posen med ting til dagens tegning, bivoks og
håndarbejdsting inkl. kæp til kæphest og snittekniv. Desuden den daglige rytme som jeg håber, I har mulighed for at følge.
Har hørt, at nogle af børnene har mødt hinanden og snakket sammen på face time og har haft stor glæde af
det. Så det er jo en fin mulighed, hvis børnene har mod på at prøve det.

1. kl. - Uffe
God weekend:-)

2./3. kl. - Heidi
Godt nytår til alle! Jeg håber, det har været en dejlig ferie, og at børnene bliver klar til lidt skolearbejde.
Vi er nu kommet i gang med hjemme-skolen her i det nye år. Jeg tænker, denne er en tid, der kommer til at
stå klart i vores erindring i årtier fremover!
Klassen får små videoer hver dag, så de kan synge, fløjte, tegne, skrive og regne derhjemme.
I dag har vi også haft håndarbejde, og jeg håber, det har været til at gå til derhjemme.
På tirsdag vil vi gerne have hæfter, kopiark, der er lavet, og håndarbejde retur. Så får I nye opgaver med
hjem. Håndarbejdet afleveres kun, hvis I har brug for hjælp, er i tvivl, mangler garn eller bare gerne vil have
det tjekket. Det skal så hentes igen torsdag, så I kan være med til håndarbejdstimen fredag. :-)
Rigtig god arbejdslyst.
God weekend!

4./5. kl. - Henriette
Hej allesammen.
Godt nytår 2021.
Så startede året med en nedlukning, men vi har skole på zoom.
Vi mødes hver dag klokken 8-9.30.
Vi sidder klar med hæfter, blyanter, farver og hvad vi nu ellers har brug for, alle er klar til at gå i skole.
Jeg vil gerne holde formen og rytmen, som vi har den i klassen. Derfor er alle klar- ingen sjove finurligheder
på skærmen og andre sjove indslag på zoom.
I denne uge er vi startet på nordens geografi; klassen hører om de forskellige lande med naturen, klimaet,
biodiversiteten, fakta om landet og tal omkring landet; jeg sender hver anden dag, 2 sider der skal skrives ind
i geografi hæftet.
Herunder en faktaboks med de vigtigste dyr, træer og undergrund/ sten og andet.
Der skal tegnes et kort (omrids) af landet med de tre- fire vigtigste byer på og i farver.
Lige nu er det på øveplan: men klassen tager noter af, hvad jeg fortæller i timen, herfra skal de efterhånden
selv lave teksten, i slutningen af året kan de forhåbentligt selv formulere en kort tekst. :-)
Klassen har også skiftevis engelsk og matematik i timen fra 10.15-11.00.

Håndarbejde skal laves på hver dag; hvis I mangler noget så kontakt Jytte, så vil hun lægge materialer klar.
Der er musik med Inge - Lars og Louis forhåbentligt.

Meddelelser fortsætter på næste side!

Klik her for at komme tilbage til forsiden!

Ugen, der gik:
Dansktimen er 2 sider med repetition af gennemgået stof fra danskbogen, det kommer også ud ca. hver anden dag. Vi har øvet på emnerne i klassen, så efter kort gennemgang skulle de gerne selv kunne lave de to
sider pr. uge.
Jeg laver fra mandag lille film med diktat; den kommer på min Youtube side, jeg lægger link på en mail til jer.
Den skal skrives ind i vores grønne stil hæfte.

Hver dag bliver bedre og bedre, som mine sidste ord i sidste mail: bær over med mig, jeg er på stejl indlæringskurve med Zoom - Youtube - og meget mere.
God weekend Henriette

6./7. kl. - Frank
God weekend:-)

8./9. kl. - Frederikke
Vi er godt i gang med hjemmeundervisningen. Vi kender det efterhånden, og selvom vi kunne ønske os det
anderledes, så går det nu ganske fint. Alle gør sit bedste, og vi får det til at fungere. Der er én ting, der er anderledes, end sidst vi havde hjemmeundervisning. Det er, at der er mere direkte kontakt i form af zoomundervisning, både i hovedfag og i fagtimerne. Det er hårdt at sidde foran skærmen for længe ad gangen, men med
pauser, forkortet skoledag og selvstændige opgaver ind imellem, så fungerer det godt. Der er elever, som har
brug for denne tættere kontakt for at kunne arbejde seriøst.
Fleksibilitet og overbærenhed er noget, vi alle får lov at øve os i i denne tid, og jeg håber, at de skemaændinger, der kommer undervejs, ikke forvirrer og frustrerer mere end godt er.
Skriv endelig til mig, hvis I har kommentarer, ønsker eller feedback ☺
Jeg håber, alle har det godt i de små hjem!
Kh Frederikke

12. Sp. klasse - Jannie
God weekend:-)

SFO - Jacob, Henry, Lisbeth, Ellen og Catrine
Godt nytår til jer alle. Vi glæder os til at se jer igen, når det bliver muligt.
De kærligste hilsner personalet i SFO’en

Klub - Christoffer, Ellen, og Jens
God weekend:-)

Pas godt på jer selv
og hinanden!

Meddelelser fortsætter på næste side!

Klik her for at komme tilbage til forsiden!

Meddelelser:

Meddelelse:
Vi vil gerne bede alle forældre til skolebørn om at aflevere deres
barn ved vejen og ikke gå med op på skolen. Egentlig har dette
været reglen hele tiden på grund af Corona-pandemien, men
mange har glemt lidt, at sådan er retningslinjen. Undtaget har
været 1. klasse, hvor eleverne lige har skullet vænne sig til at gå
i skole. Vi skal på skolen sørge for, at der er synlighed af lærere
på skolen før kl. 8, så det er trygt at gå op til klassen.
Børnehaveklassebørn afleveres ved klassens indgang, ligesom
børnehave- og vuggestuebørn selvfølgelig afleveres til en voksen i børnehaven/vuggestuen.

Hjemmebesøg:
På grund af smittefare for Corana, har vi som skole valgt at
erstatte hjemmebesøg i familierne med skolehjem-samtale
med familierne på skolen. Så må rigtigt hjemmebesøg vente
indtil vi har lagt Corona-pandemien bag os. Ærgerligt men
ansvarligt; og så har vi noget til gode!

Vi vil gerne opfordre forældrene til at respektere denne linje
og ikke lave civil ulydighed, hvis man tænker anderledes. Vi
bliver nødt til at håndhæve fælles regler for at få tingene til
at fungere!

Nyhedsbrev december

Tilkaldevikar

Sammenslutningen af Steinerskoler

SFO’en søger tilkaldevikar!

Klik på nedenstående link for at læse nyhedsbrevet

Kontakt: Catrine Oest Jacobsen

https://mailchi.mp/df9181be8941/nyhedsbrev-maj-4688923?
e=19b04509ed

Klik her for at komme tilbage til forsiden!

Tlf. nr.: 21843724

Praktisk info:
Nyttige telefonnumre:
Kontoret
SFO
Klub
Børnehaven Yggdrasil

86800333
30539557
30238279
30238232

Henvendelse til skolen skal
altid ske ved:
•
•
•
•
•

Sygdom
Forsinket mødetid
Afbud til månedsfest
Ferie i skoletiden
Usikkerhed om barnets trivsel i skolen

Leje af sal
Det koster 300 kr. at leje salen en aften. Hvis man vil leje salen en hel dag
i weekenden koster det 500 kr. for forældre til børn på skolen og 600 kr. for
udefrakommende.
Man kan leje ”bålplads”, hvor man skal
betale kr. 500 i depositum. Hvis man
ikke har rengjort ”bålpladsen” efter
brug, kommer man til at betale kr. 200
oveni!

Kontoret er åbent
mandag - fredag: 8.00 - 14.00
De enkelte lærere træffes bedst i frikvartererne:
09.45 - 10.10
10.55 - 11.25
12.10 - 12.20

VIGTIGT - VIGTIGT - VIGTIGT

Ved sygdom!
HUSK at ringe til kontoret
tlf. nr.: 86 80 03 33,
hvis dit barn/dine børn er syge!
Der kan også skrives en mail: Klik her
Vi skal have besked om sygemelding
senest kl. 8.00!

VIGTIGT - VIGTIGT - VIGTIGT
Klik her for at komme tilbage til forsiden!

V i a r be jde r ud fr a e n pæ d a go g ik ,
hv is må l e r at udv ik le frie , he le ,
k r e at iv e o g s e lvs t æ ndige m e nnes k e r m ed e nga ge m e nt , dø mm e k r af t og m o d på liv e t.

Instrumenter til salg
3/4 cello til salg til 4.000 kr.

Incl. cellohylster + stol. Nye strenge.
Nypris 8.000 kr.
Kontakt Viktor Noah
tlf. nr.: 25751531
1/1 violin til salg.
Købt hos Scandinavian Strings i Silkeborg.
Kontakt Helle Schaufuss
tlf. nr.: 23 36 82 79

Svar på gåde fra 18/12: Kul

Priser for annoncering i Nyhedsbrevet :
For forældre til børn på skolen:
1 uge for 1 annonce = 25 kr. og efterfølgende uger koster det 10 kr.
Hvis man vil have printet 2 stk. ud sammen med nyhedsbrevet og hængt op på
opslagstavlen ved salen og på døren i SFO’en, koster det 2 kr. pr. farvekopi og
1 kr. i sort/hvid!

Ny gåde:

Svaret kommer i næste nyhedsbrev fredag 15/1!

Rudolf Steiner Skolen i Silkeborg
Stavangervej 3
8600 Silkeborg
Tlf.: 86 80 03 33
Mail: kontakt@steinerskolen-8600.dk
Link til vores hjemmeside: www.steinerskolen-8600.dk

Klik her for at komme tilbage til forsiden!

