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Fra skolens kalender i februar
Uge 6

8. klasse projekt og 9. klasse
terminsprøve. (Termin mandag til
torsdag.)
Uge 7
9. klasse projekt og 8. klasse
terminsprøve. (Termin mandag til
torsdag.)
Uge 8
Anderledes uge (9. kl. projekt
fremlæggelse om mandagen.)
Uge 9
Vinterferie
Torsdag 10/3 Forældredag, håber vi.

Vintervejr
Ved kraftigt snevejr har vi tidligt om morgenen
kontakt med såvel vejvirksomhed og busselskab. Hvis
der er problemer med at holde vejene åbne og få
busserne til at køre, kan skolen lukke for
undervisning.
Hvis denne beslutning bliver truffet, offentliggøres
det i radioen DR P4 Bornholm senest ved udsendelsen
kl. 06.30. Se endvidere skolens Facebook og på
skolens hjemmeside www.davidskolen.dk

Information til forældre vedr. ny fase med færre
restriktioner:
Lempelser:
• Umiddelbart ophæver vi
zoneinddelingen i skolegården.
• Forældre behøver ikke længere bære
mundbind eller visir på skolen, vi
anbefaler håndhygiejne og afstand.
Vi fastholder:
• Vi fortsætter opdelingen af klasser indtil
videre indtil vinterferien.
• Hvis en ansat er mest tryg ved at bære visir,
er det tilladt på Davidskolen.
• At fælles morgensang indføres efter
vinterferien. (Håber vi.)
• Håbet om at sociale arrangementer på
tværs af klasser kan genindføres efter
vinterferien.
• Hyppig udluftning, fx i alle pauser.
• Hyppig rengøring af kontaktpunkter mv.
• Gode rutiner for håndhygiejne.
Vi følger udviklingen mht. smitte i de kommende
uger i forhold til hvad vi gør fremadrettet.

Vi sørger for, at der er personale, som kan tage imod
de elever, der kommer i skole alligevel. Vi forsøger at
undervise de ældste elever via teams og de mindre
elever ved hjælp af opgaver. Der mailes til hjemmene.
Legepladsen:
Legepladsen er, som I kan se, forsinket. Vi har
udfordringer med en stor kloak, der løber gennem
skolegården, men vi er i hyppig dialog med både
kommunen og forsyningen. Det er planen at sætte
legepladsen op i sommerferien. Præsentation af
projektet vil ske til generalforsamlingen d. 31. marts.
Terminsprøver:
Ugeprogram for terminsugerne i 8. og 9. klasse findes
på Teams.
Personale nyt:
Pr. 1. januar har Davidskolen ansat Kamilla Hector –
som matematiklærer i 2. klasse og støttelærer i 5.
klasse.
Davidskolens generalforsamling afholdes d. 31.
marts kl. 19.00 i skolens samlingssal.

