Nyhedsbrev uge 2
Kære alle – forældre, elever og støttekreds.
Jeg er desværre bange for, at vi ikke kan få lov til at lukke skolerne op på mandag L
medmindre jeg bliver snydt, hvad man kan håbe, fortsætter vi onlineundervisningen dog med
nogle ændringer. Fra 2. kl. og opefter vil eleverne i store træk komme til at følge det normale
skema. Eleverne i 1. kl. vil stadig være online sammen med Christine og Lone i det omfang de
er nu, og Lone vil fortsætte med at sende besked til forældrene i børnehaveklassen.
Jeg synes, I som forældre gør et kæmpestykke arbejde med jeres børn lige nu, vi ved godt,
det er svære odds, I sidder med derhjemme. I skal huske, at undervisningen påhviler lærerne,
så I må ikke rive håret af hverken jer selv eller jeres børn, giv jeres lærere et kald og tag en
snak med dem.
Jeg har sendt et skema over, hvem der har behov for nødpasning ud i dag. Jeg ved godt, at vi
reelt ikke ved noget endnu, men hvis vi får eleverne tilbage, falder jeres besvarelser bare væk.
Jeg vil gerne prøve at være lidt på forkant for en gangs skyld.
Nyt fra bestyrelsen:
Onsdag den 14. april afholder bestyrelsen generalforsamling, så I må meget gerne reservere
denne dag. Såfremt I måtte have forslag, I ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal I
senest 1. februar sende dem til Mille Sundstrup på millesundstrup@gmail.com
Unyttig viden:
Kylie Minogue siger ”lucky” 65 gange i sangen I should be so lucky.
Kalender:
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
Med venlig hilsen
Charlotte Kjeldgaard
Klim Friskole

klim-friskole.dk
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