Kære alle tilmeldte til Jessies afskedsreception d.24. juni kl.15-17
Tilmeldingsfristen til arrangementet er nu overskredet, og vi kan konstatere, at rigtig mange har
lyst til at være med.
Hvor er det skønt, at I har fundet tid til at komme og sige farvel til en institution i institutionen.
Det kommer ikke til at gå helt stille af sig – men det ville jo også være lidt underligt, når man
kender dagens hovedperson (-:
Efter den seneste fase i genåbningen, er rammerne for arrangementet blevet lidt lettere for os at
være i.
Der er dog stadig coronasmitte i samfundet og vi skal fortsat passe på hinanden.
Derfor har vi taget en række forholdsregler så alle trygt kan møde op og hilse på Jessie.
Praktisk kommer eftermiddagen til at spænde af som følger:
Adgang: Der er adgang for de som har tilmeldt sig – eventuelle andre, må nøjes med at sende en
tanke.
Coronapas: Alle bedes møde op med et gyldigt coronapas.
Vi opfordrer i øvrigt til at man følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger om afstand og om
ikke at møde op hvis man har symptomer.
Sted: I skolegården, på tagterrassen og i salen (hvis det regner bliver vi i salen med fuld
udluftning).
Indgang og udgang: Igennem hovedporten.
Tid: Vi slutter kl.17 sharp.
Forplejning: Der er både lidt godt at spise og lidt koldt at drikke. Både vådt og tørt serveres fra
stationer med betjening. (Alle børn på skolen får is på dagen, men det er en anden snak).
Taler og indslag: Ja tak. Af hensyn til planlægningen må I meget gerne give lyd, hvis I ønsker at sige
noget, synge en sang eller noget andet sjovt. Giv gerne lyd på mail til Simon inden dagen.
Vi glæder os til at få et par dejlige timer sammen til at dykke ned i gode minder og godt selskab.
Med venlig hilsen
Den lille Skole

