
 

 

Sommerferiebrev / sidste nyhedsbrev dette skoleår 

 

På torsdag den 25.juni har vi sommerindledninger for 0. til 8. årgang og fredag den 26.juni dimission for 9. 

årgang – og så er det skolesommerferie. 

Sommerindledningerne vil kun være for eleverne i år, men de vil være med indslag fra både børn og voksne 

-og lige så festlige som de plejer at være. 

Dimission for 9. klasse vil foregå i gymnasiets kantine og også her vil der være musik og taler, et højtideligt 

og festligt farvel til vores dejlige elever på 9.årgang. 

Det har unægtelig været et anderledes forår i år. Et forår der har fordret forandringsparathed og 

rummelighed. Fra skolen vil vi gerne takke jer alle for den store opbakning, vi har oplevet fra jer de sidste 

måneder. Der har været mange beskeder og retningslinjer både børn og voksne har skullet sætte sig ind i 

og efterleve, først da skolen var helt lukket og efter den gradvist åbnede igen - og I har været med på det 

hele og bakket op hele vejen. Tak. 

Som det ser ud nu, er der efter ferien ikke længere krav om en bestemt afstand imellem eleverne i 

klasserne, og alle elever kan derfor vende tilbage til egne klasser, og Zahlitten åbner på fuld tid igen. Det 

betyder også, at skolen igen begynder klokken 8.00, og at eleverne selv skal finde vej til klasserne. Der skal 

fortsat vaskes eller sprittes hænder, når man kommer ind på skolen, før og efter spisning efter toiletbesøg 

og så videre.  Vi skal igen undervise efter gældende lovgivning og ikke efter 

nødundervisningsbekendtgørelsen. 

Vi glæder os til at få samlet eleverne igen og få den gamle hverdag, næsten, tilbage igen. Morgensang kan 

vi endnu ikke have, som vi havde før COVID-19 og vi kan desværre ikke invitere forældre til at deltage. Ved 

større forsamlinger skal vi overholde afstandskravene.  

Lene og Ole Ehlers har valgt at gå på pension den 31.august. Både Lene og Ole har været tydelige og vigtige 

kulturbærere på Zahles skole. Skolen siger mange tak for flot og engageret undervisning og deltagelse i hele 

skolens liv igennem alle årene. Skolen markerer begges pension ved to lejligheder i løbet af efteråret. 

Tre nye lærere er ansat til det kommende år. Nicolas Riiber der skal have dansk, idræt og kristendom i 

indskolingen. Morten Samsøe Schmidt der skal undervise i matematik og historie i udskolingen. Morten 

bliver desuden skolens it-vejleder. Maiken Vildgaard der skal undervise i tysk og dansk og musik i 

udskolingen. Vi glæder os til samarbejdet med de nye lærere og håber, I vil tage godt imod dem. 

Vi ønsker jer alle en dejlig sommerferie og glæder os til at sige velkommen tilbage den 10. august klokken 

8.00 for alle klasser bortset fra 6. klasse, der møder klokken 9.00. 

 

Lis, Christoffer og Mona 


