Klostermarksskolen
Aalborg, 11. august 2020

Skolelederbrev, august 2020
Velkommen i skole!
Jeg håber, alle har nydt en lang og dansk sommerferie.
Det er dejligt at byde velkommen til et nyt og skoleår på Klostermarksskolen.

Velkommen til mange nye ansigter
Klostermarksskolen byder nye elever velkommen i børnehaveklassen, 7. og 10. årgang.
I det nye skoleår byder vi også velkommen til flere nye voksne på skolen, nemlig:
•
•
•
•
•
•
•
•

Kathrine Chor, som underviser i dansk i 1.årgang
Joan Randrup, som underviser i fysik og matematik i udskolingen
Marianne Overgaard, som skal undervise i 10.årgang
Simone Ringgren, som skal undervise i 3. årgang
Marit Grunnan som skal fungere som støtte- og specialundervisningslærer
Christian Smits er nyansat pædagog i Myretuen
Tobias Albertsen er ansat som pædagog i klubben
Benjamin Thomsen som er i praktik som pedel/servicemedarbejder

Covid-19 er her endnu
Som I ved, skal vi fortsat være opmærksomme på smittefare. Vi følger de retningslinjer, som i juli blev
udsendt til alle forældre (kan ses på opslagstavlen på intra), som jeg håber, at alle har læst grundigt.
Fsv. angår aflevering af elever om morgenen, repeterer jeg lige:
”…vi vil opfordre alle forældre til at blive udenfor, frem for at gå ind på skolen. Er det nødvenligt at gå ind på
skolen, skal man spritte hænderne af ved indgangen.”
Der er udsendt særlig besked til nye forældre til elever i børnehaveklassen.

Ny skolebygning på vej.
Som det fremgår af byggepladsen, er vi i gang med vores nye flotte skolebygning langs Annebergvej, som
skal stå færdig til næste sommer. Vi og håndværkerne er meget omhyggelige med elevernes sikkerhed, og vi
beder jer forældre være opmærksomme på færdsel omkring byggepladsen. Indtil videre vil der fortsat være
indgang til indskolingen fra Annebergvej, men denne lukkes helt af i en periode fra omkring 1. september. Til
den tid vil al adgang til skolen være fra Dr. Christines Vej, og det er vigtigt, at alle forældre er særlig forsigtige
i morgentrafikken: Kom i god tid, og lær jeres børn selv at gå det sidste stykke ad fortovet til skolen.
Der afholdes 1.spadestiks-ceremoni til det nye byggeri på onsdag d. 26. august kl. 11.00, hvor der er en
festlighed for alle elever og ansatte på skolen.

Skolens fødselsdag d. 21.august
Og naturligvis fejrer vi skolens 149-års fødselsdag med tovtrækning og is, ved et coronasikkert
udearrangement d. 21. august, hvor eleverne har fri til middag. Det hører I mere om.

Jeg ønsker alle et godt skoleår!

Venlig hilsen
Lars Peter
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