Nyhedsbrev april 2021

Genåbning
Efter at have været lukket siden før jul og så genåbnet for de små elever er nu endelig
alle elever tilbage på skolen om end det for det de store elever kun er fysisk på skolen
hver anden uge. Vores elever er dygtige til at tilpasse sig de restriktive rammer vi skal
være skole i, og vi er kommet godt i gang. Vi glæder os over glade ansigter, liv og
læring på skolen igen.
9. klasse
Der er i år færre afgangseksaminer end vanligt og 9. klasse er godt i gang med at
forberede sig på dem. I de fag der ikke bliver eksamensfag, bliver den sidste
standpunktskarakter ophøjet til eksamenskarakter. Hvilke retningslinjer vi kan holde
sidste skoledag og dimission under ved vi endnu ikke, men skolen vil gøre sit bedste for
at begge dele bliver mindeværdige og festlige begivenheder.
6. klasse
Under nedlukningen har vi haft virtuelle optagelsessamtaler med kommende elever til
vores re 6. klasser og vi har nu fyldt alle re klasser. Når klasserne er endelig delt
samler vi vores 5. årgang og de bliver de første til at se klassesammensætningen.
Fordelingen af vores nuværende elever i 5. klasse på de re nye klasser sker i et
samarbejde imellem lærerne og ledelsen efter samtaler med eleverne.
Vi håber at kunne samle alle kommende elever til 6.årgang inden sommerferien, så de
får mulighed for at møde deres nye klasselærere og kammerater- og de nye elever
mulighed for at se skolen.
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Københavns kommune organiserer
mulighed for test for elever over 12 år
på alle skoler i kommunen herunder
også de private skoler. Det er Falck der
forestår podningen. Der har været lidt
indkøringsvanskeligheder, det er et stort
apparat der har skullet sættes op, men vi
håber at testkapaciteten fremadrettet vil
kunne tilgodese behovet på skolen.
Uanset om elever på 12 år eller derover

bliver testet her eller i et lokalt testcenter, skal vi kraftigt opfordre til, at alle elever på 12
år og derover bliver testet to gange om ugen.

Skolens fødselsdag
N. Zahles gymnasieskole fylder 170 år den 1.
maj.
Eleverne i indskolingen har i billedkunst
produceret badges der markerer
fødselsdagen og de vil også udsmykke hallen
og gangene til fødselsdag i de næste uger.
To af skolens lærere, Kaspar og Signe, har
skrevet en spritny fødselsdagssang der vil
blive indspillet så alle klasser kan høre den
og øve den i klasserne, og den 29 april håber
vi at kunne synge den nye fødselsdagssang
sammen hver for sig i klasserne.
Fødselsdagen markeres ligeledes den 29.
april med ødeboller til alle og lidt festlig
musik i gården – musikken vil kunne nydes fra
vinduerne og for nogle fra gården.
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