Nyhedsbrev vedr. Nordjysk nedlukning.
Kære alle – forældre, elever og støttekreds.
Dagen i går var træls, og den blev da endnu mere træls da Mette Frederiksen havde holdt
pressemøde. Vi havde håbet og troet på at vi fik lov til at beholde alle eleverne i skole, men
sådan gik det ikke. I dag har vi haft alle eleverne i skole, og eleverne fra 5.-8. kl. er sendt
hjem med alt det materiale, de skal bruge i løbet af de næste 4 uger, hvor de er sendt hjem til
virtuel undervisning.
Fra mandag kører vi virtuel undervisning for eleverne i 5.-8. kl. De skal alle sammen møde
online til morgensang kl. 8.15. Der ligger et link i deres Classroom, som de skal bruge for at
komme på. Der sidder en lærer, som skal godkende deres deltagelse, så de skal lige hænge på
indtil de er godkendt, der kan godt være trængsel, lige når de logger på alle sammen.
Efter morgensang skal de følge almindeligt skema, dvs. de logger på Google Meet efter et
skema, som Kristian og Søren laver til hver klasse. Skemaet kommer muligvis først på
mandag.
Vedlagt dette nyhedsbrev er en ny busplan som gælder til og med 3. december, derefter går vi
over til den almindelige køreplan igen. I skal lige være opmærksomme på, at bussen kører
hjem kl. 14.00 om torsdag også.
Vi holder så vidt muligt klasserne adskilte i små grupper, det gør vi også i SFO’en, men når
bussen er kørt, samler vi grupperne, så HVIS I har mulighed, vil det være en stor hjælp, hvis I
kan hente jeres børn kl. 14.00.
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tak for alle jeres skønne ord og opbakning, det
betyder alt for både personalet og for mig.
Jeg ønsker jer alle en god weekend.
Med venlig hilsen
Charlotte Kjeldgaard
Klim Friskole

klim-friskole.dk
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