Nyhedsbrev uge 18
Kære alle – forældre, elever og støttekreds.
Mandag morgen gik tiden i stå for mange af os på Klim Friskole, det er hårdt, det er
uretfærdigt og urimeligt, men heldigvis har vi daglig kontakt til verdens bedste afledere,
nemlig børn, og de kræver vores fulde tilstedeværelse. Når så solen skinner, fuglene kvidrer
og mælkebøtterne står i fuldt flor får livet alligevel kulør.
Udeskolen kører med fuld damp, vi har
indtil nu været velsignet med godt vejr, at
det er blevet overskyet, gør bestemt
ingenting, vi kan såmænd også håndtere
regnvejr, hvis bare det regner mellem kl.
14.00 og 6.00, det er vel ikke for meget
at forlange?
Penalhuse og høretelefoner:
Jeg vil gerne have, at I tager et tjek i
jeres børns tasker og penalhuse. Flere af
dem mangler blyanter, viskelæder og
høretelefoner. De må IKKE låne af
hinanden pga corona. Så hjælp jeres børn
ved at tjekke op på det der mangler og få
fyldt op.
Morgensang og meet:
I torsdags havde vi vores savnede elever i 6.-9. kl. med til morgensang, det er ikke fordi vi
kan høre dem synge med, men de er der, og det betyder noget om ikke for andre så for mig,
vi savner dem på skolen.
I morges spurgte jeg alle børnene, om der var noget, de ønskede, jeg skrev i ugebrev. De små
mente godt, jeg kunne skrive, at de har det godt, så det er hermed gjort. Derefter lød det fra
Kristians iPad, hvorfra 6.-9. kl. deltager: ”Vi keder os, og vi vil gerne tilbage i skole.” L Det
håber jeg også, de kommer, og det må gerne være snart.
Forårskoncert:
Tirsdag den 12. maj skulle vi have haft
forårskoncert, men da vi ikke har lov til
at samles og eleverne ikke har haft
mulighed for at øve, er vi desværre
nødsaget til at aflyse dette års
forårskoncert.
Med venlig hilsen
Charlotte Kjeldgaard
Klim Friskole

klim-friskole.dk
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