Nyhedsbrev uge 51
Kære alle – forældre, elever og støttekreds.
Jeg har en fornemmelse af, at vi alle uanset politisk, kulturelt eller religiøst ståsted, kan blive
enige om, at 2020 har været et dumt år. Jeg er glad for, at jeg nytårsaften ikke vidste, hvilke
prøvelser vi skulle igennem i løbet af året. Vi vidste godt, der var noget, der hed corona, men
det var jo bare noget, de havde i en kinesisk provins langt fra Danmark, men vi blev klogere,
og jeg blev i hvert fald ikke et gladere menneske af at blive klogere. Corona har vendt op og
ned på vores alle sammens hverdag, og i går skete det så igen. Vi skal sende vores elever fra
5.-9. kl. hjem fra i dag og foreløbigt frem til den 3. januar. Jeg har det rigtig træls med at
sende eleverne hjem, men jeg tænker alligevel, at sådan som smitten breder sig over hele
Danmark lige nu, er det den eneste rigtige at gøre. Eleverne har fået at vide, hvad vi forventer
af dem, og hvordan de skal løse opgaverne de næste par dage. Der bliver ikke noget egentlig
virtuel undervisning med dem, men vi forventer naturligvis, at de afleverer løsningen på de to
opgaver, de har fået, ligesom vi vil se dem til morgensang via Hangouts. Søren ringer op til 5.6. kl., og jeg ringer op til 7.-9. kl. i morgen, og Kristian ringer til dem på fredag.
Coronabusplan:
Som følge af, at eleverne fra 5.-9. kl. endnu engang er hjemsendt, går vi fra i morgen tidlig af
over til coronabusplanen igen. Den er så i denne omgang gældende i morgen tidlig og
eftermiddag samt fredag morgen. På fredag kører Walther hjem kl. 13.00 med eleverne, så
der skal I lige trække en time fra eftermiddagsplanen.
Jeg håber og forventer, at vi efter jul kan gå tilbage til den oprindelige køreplan igen.
Afslutning fredag:
På fredag har vi afslutning sammen med eleverne. Vi har en lidt forlænget morgensang,
derefter hygger vi i klasserne og her må eleverne medbringe lidt slik, klasselærerene giver
besked om beløb. Kl. 12.15 kommer Peter Haandsbæk, præst i Valgmenigheden, og holder en
lille juleandagt for os, og kl. 13.00 har eleverne juleferie, og Walther kører hjem med dem.
Kalender:
18/12: Juleafslutning
19/12-3/1: Juleferie
14/1: Kompetenceforum
22/1: Bogbus
25/1: Elevspissammen
1-5/2: Emneuge
1-2/2: 7.-9. kl. laboratoriedage
2/2: 2.-4. kl. med Skolen i biografen
3/2: 5.-6. kl. med Skolen i biografen
4/2: Skolevalg
Kompetenceforum
10/2: Skole-hjemsamtaler 1. kl
12/2: Bogbus
15/2: Fastelavn
Skole-hjemsamtaler 7.-9. kl.
22-26/2: Vinterferie

Anette er i gang med at lære eleverne fra 7.-9. kl. at spille bordtennis.

Huskeråd:
Noget af det bedste rod der skabes i verden, er rodet der skabes i stuen juledag. Ryd det ikke
op for hurtigt.
Jeg ønsker jer alle sammen en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Vi ses den 4. januar 2021
Venlig hilsen
Charlotte Kjeldgaard
Klim Friskole

klim-friskole.dk
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