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Skolelederbrev, sommer 2020
Sommerferien nærmer sig.
Skolens sidste uge er ligesom de seneste måneder planlagt i nye former, og desværre kan vi ikke
gennemføre de mange fællesarrangementer og afslutninger, som vi plejer at runde skoleåret af
med.
Sidste skoledag for 9. og 10. årgang afvikles på tirsdag, men uden karameller og fælles afsked i
gymnastiksalen. 9. årgang har forberedt en alternativ afsked til de yngre klasser på tirsdag.
Onsdag holder vi klassevis dimission for 9. og 10. årgang og forældre. Fredag er der sidste skoledag
for øvrige elever, som fejres i klasserne, selvom vi forsøger os med en fælles sommerferiesang med
god afstand i det fri.
Generalforsamling
Der blev gennemført generalforsamling på skolen tirsdag d. 9. juni, hvor der også var valg til bestyrelsen.
Skolens bestyrelses består for det kommende år af:
Steffen Froulund (Cathrine 6.b),
Kristine Fooken Jensen (Christian 6.a)
Svante Bundgaard (Celeste 4.b og Clement 2.a)
Jesper Thomsø (Selma 2.b)
Rasmus Dencker (Ella 5.a og Anton 5.b)
Bestyrelsen har konstitueret sig med Kristine Fooken Jensen som formand og Rasmus Dencker som
næstformand.

Skolebyggeri og udvikling af hjørnegrunden
Allerede i næste uge begynder nedrivningen af de to gamle villaer og forberedelsen til vores nybyggeri, som
kommer til at fylde en del i det kommende år.
Som tidligere annonceret indbyder vi efter ferien til en præsentation, hvor ledelse, bestyrelse og arkitekt
gennemgår byggeplaner og projekt for interesserede forældre og naboer.

Fortsat opmærksomhed på corona.
Som det fremgår af de lokale medier, er det fortsat vigtigt med forsigtighed og opmærksomhed på
smittefare, når vi går i skole, mødes og omgås hinanden.
Vi opretholder afstandskrav og jævnlig afspritning i skoletiden og begrænser vores mødeaktivitet til det mest
nødvendige. Derfor har hverken nye børnehaveklassebørn eller nye elever til 7. og 10 årgang været på
besøg.
Vi glæder os til at starte et nyt skoleår til august efter et meget usædvanligt forår. Vi håber, at mere normale
tilstande langsomt genfinder sig.

Rigtig god afslutningsuge til alle
Venlig hilsen
Lars Peter

Husk at følge skolens dagligdag på facebook

________________________________________________________________________________________________________________________
KLOSTERMARKSSKOLEN DR. CHRISTINES VEJ 6 9000 AALBORG TLF. 96311818 MAIL@KLOSTERMARKSSKOLEN.DK

