Nyhedsbrev uge 7
Kære alle – forældre, elever og støttekreds.
I mandags havde vi en rigtig dejlig dag.
Eleverne fra børnehaveklassen til 4. kl.
mødte udklædte i forskellige flotte
kostumer, og så holdt de fastelavn de
første timer med tøndeslagning,
fastelavnslege og hyggede sig med
fastelavnsboller bagt af forældrene i
børnehaveklassen, tak for dem. Eleverne
var glade, og der var højt humør, som
varede hele dagen.
Mandag eftermiddag tog lærerne på
roadtrip. Vi var rundt for at kigge til
eleverne i 5.-9. kl. og for at aflevere en
goodiebag med fastelavnsbolle, juice, lidt
snolder og en bankoplade, som de skal
bruge i morgen aften, når lærerene
arrangerer banko for de to hjemsendte
Morgensang i -11°
klasser. Jeg håber, de får en rigtig hyggelig
aften sammen med hinanden, og de par lærere, der afholder det virtuelle banko. Gevinsterne
bliver leveret på adresserne fredag.
Fredag, når eleverne går hjem, er vi klar til at holde vinterferie, jeg er ikke sikker på, at
eleverne har det helt vilde behov for ferie, men de skal ikke være online eller lave
hjemmeskole i den uge, så mon ikke der bliver plads til lidt ekstra hygge.
Restriktioner:
De nuværende restriktioner er kun gældende indtil den 28. februar. Dvs. at vi regner med, at
alle elever kan møde ind på skolen igen fra mandag den 1. marts (her skal være et billede af
en jublende smiley). Jeg regner med, at der bliver meldt noget ud i løbet af næste uge. I
kommer til at høre fra mig, men det bliver ikke før den sidste weekend i vinterferien.
Gå sammen hver for sig:
Vi er nået til Tripoli i Libyen, dvs. vi har brugt weekenden til at svømme over Middelhavet og
er ankommet til Afrika. Vi mangler bare at ”krydse” Libyen, Tchad, Sudan, Den
Centralafrikanske Republik, Den Demokratisk Republik
Congo, Zambia og Sydafrika. Det svarer i alt til 7144 km,
pyh vi får travlt i vinterferien, hvis vi skal nå til Durban,
inden vi har alle eleverne i skole igen. Så spænd skoene,
cykelhjelmen eller skiene, og husk at tælle alle I går
sammen med med, vi har brug for alt, hvad der kan
skrabes sammen.
Unyttig viden:
Om vinteren danner insekter glycerin inde i deres kroppe
som en slags frostbeskyttelse.
Med venlig hilsen
Charlotte Kjeldgaard
Klim Friskole

2.-4. kl. har bygget en sneborg i dag.
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