Velkommen til nytt skoleår på Tønsberg Montessori
Nå er vi gang. Barnehagen og SFO har startet opp, og lærerne er i gang med sin planleggingsuke. Vi
gleder oss veldig til å ta imot elevene på mandag.

Det vil bli en noe annerledes oppstart grunnet COVID-19 restriksjoner. Vi vil dessverre ikke få
anledning til å håndhilse på verken foresatte eller elever, men vi skal få en fin og verdig oppstart av
skoleåret likevel. Vi vil ha seremonier for oppstart og overgang fordelt på de ulike avdelingene. Elever
i småskolen (1.-3. klasse) og Storskolen (4.-6. klasse) møter kl. 0830 på mandag, mens elevene i
ungdomsskolen (7.-10. klasse) møter kl. 09.30. Det har blitt sendt ut egne skriv fra de ulike
avdelingene om hvordan oppstarten blir i praksis.
Foreldremøter
Tradisjonelt har vi holdt et stort felles foreldremøte for alle foresatte i barnehage og skole, før man
går til hver sin avdeling. I år vil vi ha foreldremøter for hver avdeling, og gjennomføre disse i tråd med
smittevernsveilederen. Dere vil få innkalling til foreldremøter i løpet av kort tid.
Tønsberg Montessori blir 30 år!
Tønsberg Montessori blir 30 år i 2020. Det var tilbake i 1990 Jareteigen skole ble nedlagt, og den
sammen høsten startet Jareteigen Montessoriskole opp. Dette jubileet vil vi markere i uke 35. Under
årsmøtet den 26. august innleder vi med en liten historisk reise for skolen vår, fra 1862 og frem til i
dag. Dette vil skje i uke 35:
•
•
•

26. august - årsmøte for Tønsberg Montessori barnehage og – skole
27. august – fagkveld “Hva er Montessoripedaogikk?”
28. august – vil vi ferie at vi er 30 år sammen med elevene

Vi skulle gjerne kunnet huse så mange som mulig til årsmøtet og fagkvelden, men grunnet COVID-19
vil det være begrenset med plasser. Egen informasjon om de to dagene og påmelding vil bli utsendt i
neste uke.

Maria Montessori 31. August

31.august er det 150 år siden Maria Montessori ble født. Dette vil vi selvsagt markere i både
barnehage og skole. I tråd med Montessoripedagogikken vil barna bli involvert i både planlegging og
gjennomføring av markeringen på hver avdeling.
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COVID 19
Som dere vet må vi fortsatt leve med Koronaviruset og nødvendige restriksjoner for å hindre
spredning og bidra i den nasjonale dugnaden. Vi har forberedt oss godt i forhold til nasjonale
retningslinjer, og alle ansatte har fokus på smittevern samtidig som vi bestreber en mest mulig
normal skolehverdag for elevene. Vi samarbeider tett med helsesykepleier samt
kommunehelsetjenesten etter behov.
Samarbeid mellom hjem og skole er alltid viktig, også når det gjelder Koronaviruset. Det er særdeles
viktig at dere hjemme gjør vurderinger rundt eget barn i forhold til eventuell sykdom. Ingen syke skal
møte i skole eller barnehage.
Dersom et barn får symptomer på luftveissykdom i barnehagen eller på skolen må barnet sendes
hjem. Dere vil i så fall bli kontaktet. Barnet skal da holdes hjemme til tilstanden er avklart. Om dere
voksne eller barnet har symptomer på smitte, kan dere ringe og bestille time på luftveisklinikken (tlf:
33 31 04 00).
Ved eventuell smitte har kommunen et eget smittesporingsteam som følger saken videre og har
kontakt med barnehagen/skolen for nødvendig informasjon til sitt arbeid. I et slikt tilfelle vil
smittesporingsteamet gi informasjon om hvem som må i karantene/isolasjon og rektor vil sammen
med kommunelege gjøre en vurdering av hvordan dette vil påvirke driften av Tønsberg Montessori.
Vi vil holde dere oppdatert om dette skulle skje.
Under ser dere det nasjonale “flytskjemaet” vi sammen med dere må følge om det oppstår sykdom:

Vi skal gjøre vårt for at skolehverdagen for ditt barn blir best mulig, og gleder oss til å
samarbeide med dere til det beste for alle barna på Tønsberg Montessori. Velkommen!

Vennlig hilsen
Sindre Vinje
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