Nyhedsbrev uge 37
Kære alle – forældre, elever og støttekreds.
Alle elever mødte ind med vandkæmmet hår
og i det stiveste puds i dag fra morgen af, og
vi havde travlt med at sørge for, at ingen af
dem kom ud før efter fotograferingen. Jeg er
sikker på, det bliver nogle gode billeder, men
det kommer vel ikke som en overraskelse for
jer, når man tænker på motiverne.
Arbejdsdag:
Vedhæftet dette nyhedsbrev er der oversigt
over, hvad de enkelte skal lave, og hvem der
er ansvarlig for opgaverne.
Sprogbrug:
Jeg har skrevet om det før, vi har arbejdet
med det før, og det har været oppe at vende
på nogle forældremøder, og derfra ved vi, at I
som forældre synes, at eleverne skal snakke
ordentligt. Vi synes, nogle af elevernes
sprogbrug er fuld af nedladende og sexistiske
udtryk. Derfor har vi besluttet, at vi strammer
op omkring dette. Hvis det skal lykkes for os
at ændre på det, har vi brug for jeres hjælp. Vi
vil gerne, at I slår ned på det, når I hører
grimt sprog. Vi vil også gerne, at I tænke over
jeres eget sprog, når I er indenfor hørevidde
0.-1. kl. har tegnet og børnestavet om turen til Nors sø.
af jeres børn.
Mobilbrug:
Nu hvor jeg er i gang med at gøre mig upopulær blandt jer forældre, kan jeg lige så godt
forsætte. Vi har elever, der giver udtryk for, at de synes, deres forældre bruger for meget tid
med mobiltelefonen. De siger fx ”Jamen mor sidder hele tiden med mobiltelefonen, når jeg
skal læse lektier.” Det gør ondt i mig, når jeg hører sådan noget fra vores elever. Jeg kan
selvfølgelig ikke blande mig i, hvordan I vælger at anvende devices i jeres hjem, men jeg
synes, I skal være nærværende, når I er sammen med jeres børn. Jeg håber, I opfatter det
som en venlig opfordring.
Høretelefoner:
Jeg har tidligere i dette skoleår skrevet det, men vi har stadig elever, der ikke har
høretelefoner til deres iPad. I skal sørge for, at alle elever har høretelefoner med hver dag.
Ændring i bus den 26/9:
Onsdag den 26. september har Søren fri, og derfor har eleverne i 7.-9. kl. fri i sidste time.
Derfor kører Walther bussen hjem kl 14.00 denne dag.
Parkering morgen og eftermiddag:
Af hensyn til de elever, der er på cykel, skal de forældre, der afleverer eller henter elever i
skole, parkere over ved kirken. Gårdspladsen er forbeholdt personalet.
Morgensang i kirken:
Pga. sygdom var morgensang i kirken aflyst sidste onsdag, derfor har vi flyttet september
måneds kirkegang til onsdag den 26. september.
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Kalender:
14/9: Kompetenceforum
15/9: Arbejdsdag
17/9: Elevspissammen
19/9: Forældremøde 0.-1. kl.
26/9: Morgensang i kirken.
27-28/9:CK Lederkonvent

Med venlig hilsen
Charlotte Kjeldgaard
Klim Friskole

2.-4. kl. har skrevet om deres sommerferie
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