Nyhedsbrev uge 3
Kære alle – forældre, elever og støttekreds.
Så blev tiden til et forsinket nyhedsbrev. Jeg ville være sikker på at kunne sende det hele ud
til jer på en gang, fremfor flere mails efter hinanden. Samtidig bliver jeg faktisk også temmelig
depressiv, når jeg sætter mig med dokumentet for at skrive ugebrev, for jeg synes, der er så
mange ting, der er træls lige for tiden. Men sådan er jeg selvfølgelig den eneste, der har
det ;-). Jeg vælger at se lyst på tingene fra nu af J
Først og fremmest vil både jeg og alle lærerene gerne give jer forældre vildt meget ros, I
kæmper virkelig med at hjælpe jeres børn. Vi har lige haft virtuelt lærermøde, og jeg bliver
vildt glad, når den tilbagemelding lærerne kommer med er, at I gode til at sende
besvarelserne tilbage til lærerne, og I er også gode
til at spørge om hjælp når I og børnene har brug for
det. Jeg vil dog gerne lige bede jer hjælpe mig lidt
med at passe på lærerne og lade dem holde
weekend, på den måde at I lige tænker en ekstra
gang, om det I vil kontakte dem med, måske kan
vente til mandag morgen eller i hvert fald søndag
aften.
I den store ende arbejder vi lidt med at eleverne
skal spørge lærerne om hjælp, det er ligesom lettere
at spørge mor og far om hjælp. Men vi sidder der jo
for det samme.
Tirsdag havde de yngste eleverne online
tegnekursus, hvor de skulle lære at tegne en dinosaur, der er kommet nogle rigtig flotte
tegninger ud af det, som I kan se et udpluk af på Facebook.
I går fik vi besked om at Benjamin, Andrea og Sebastian er testet positive for Covid-19.
Benjamin og Andrea var i nødpasning sidste uge, så jeg har haft kontakt til
smitteopsporingsenheden i Jammerbugt Kommune. De siger, at børnene ikke har kunnet
smitte, mens de har været på skolen, så vi skal ikke gøre mere i den forbindelse. Vi ønsker
alle god bedring og håber, I kommer let igennem det.
Storytelling/oplæsning på Facebook:
Vi har fået et tilbud, som var for godt til at sige nej til. Kristian Skjødt, Olavs far, har tilbudt at
læse højt på Facebook to gange om ugen. Så fra næste uge vil Kristian overtage skolens
Facebook tirsdag og torsdag kl 11.30, hvor han vil læse en historie for dem, der har lyst.
Historierne er valgt ud fra at skulle passe til børn til og med 4. kl. Jeg håber, mange har lyst til
at logge ind og få historie oplæst.
Nødpasning i uge 4 og vinterferiepasning:
Der bliver sendt skema ud til besvarelse om
behov for pasning i SFO i vinterferien og behov
for nødpasning i næste uge. Nødpasningen skal
besvares senest fredag og vinterferiepasningen
senest onsdag den 27. januar.
Nyt skema:
Der er vedhæftet nyt skema for 2.-9. kl., det er
gældende fra på mandag.
Unyttig viden:
Der er 22 hvide vejmarkeringspæle mellem Klim
og Thorup.
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Jeg vælger simpelthen at springe kalenderen over i denne omgang, men vælger til gengæld at
fortælle jer, at dagene er blevet længere, og at vi endelig kan mærke, at vi går mod lysere
tider, så I får lige en opfordring til at tvinge jeres børn op af sofaen og komme ud og nyde den
fuldstændig fantastisk natur, vi bor i.
Med venlig hilsen
Charlotte Kjeldgaard
Klim Friskole
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