Nyhedsbrev uge 12
Kære alle – forældre, elever og støttekreds.
Jeg har lige skimmet sidste uges nyhedsbrev igennem, og hold da
op, hvor kan tingene tage en drejning hurtigere, end vi regner
med L. Jeg tror, at I alle har den samme følelse af uro, er fulde af
bekymringer og tanker, der flyver rundt. Det er virkelig en
situation, vi aldrig har oplevet før, så hvert skridt er på ubetrådt
jord. Vi kan kun håbe, at når vi om et halvt år ser tilbage, kan vi
konkludere, at vi i Danmark gjorde det rigtige tidsnok.
Æggene vi var ved at ruge ud i 1.-3. kl. har vi sendt med en
rugemor hjem, og så prøver vi igen, når tingene atter vender
tilbage til en almindelig dagligdag.
Nødundervisning:
Alle eleverne har fået arbejde, de skal lave hjemme. Nogle af tingene kan vi følge med i
online, nogle af tingene er i fysiske materialer, mens andre er ting, vi ikke har adgang til, fx
sofaskolen, og som vi derfor ikke kan følge med i. Vi vil gerne have billeder af det jeres børn
laver, enten på mail eller ved at sende en sms. Vi har også meget brug for tilbagemeldinger
fra jer. Er det for meget/lidt? Er det uoverskueligt? Det skal være til at holde ud for jer,
samtidig med at børnene skal lære noget hver dag. Giv os lige et praj, så vi ved, om vi har
skudt helt ved siden af.
Næste uge:
Jeg har bedt Søren afvikle sin 6. ferieuge i næste uge, han lægger arbejde ud til 4.-9. kl. så de
stadig har matematik at forholde sig til. Efter aftale med Søren må I stadig godt kontakte
ham, hvis I sidder med noget, I ikke kan finde ud af.
Tirsdag holder Anette en fridag og er ikke kontaktbar.
Nødpasning:
Jeg har sendt et skema ud til forældrene i 0.-3. kl vedr. behov for nødpasning i uge 13. Sørg
lige for at få det besvaret, så vi kan få lagt en plan.
Disse var ordene i et ugebrev der føles mærkeligt at skrive fordi alting er sat i stå. Jeg håber,
vi snart får lov at mødes igen. Pas på jer selv og hinanden.
Med venlig hilsen
Charlotte Kjeldgaard
Klim Friskole

klim-friskole.dk
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