Nyhedsbrev uge 17
Kære alle – forældre, elever og støttekreds.
Mandag var en fantastisk dejlig dag. Vi havde alle eleverne i skole på skolens matrikel, det var
fedt, og hvor er det skønt til morgensang at kunne stå ude og kigge ud over en hel flok af
dejlige elever. Det tror jeg ikke, jeg har sat pris nok på tidligere.
Vejret har i denne uge vist sig fra sin
bedste side, og jeg har snakket med 5.6. kl. flere gange om, at det var godt, vi
ikke havde udeundervisning i sidste uge,
det er de enige med mig i. Men vi skal
nok ikke regne med at være lige så
heldige helt indtil sommerferien, men
pyt, så tager vi også det med. I næste
uge er det eleverne i 7.-9. kl., som skal
have udeundervisning.
Alle lærerne har haft ringet hjem til jer
forældre for at holde en slags
skolehjemsamtale. Det har været gode
og konstruktive samtaler, ifølge de
tilbagemeldinger jeg har fået fra
lærerne. Men vi glæder os alle til at
kunne afholde fysiske samtaler igen
forhåbentlig næste skoleår.
Udeundervisning:
Det er ikke kun eleverne fra 5.-9. kl.,
der har undervisning udenfor lige nu,
faktisk er alle klasser ude i de timer det
giver mening, så endnu en opfordring til
at sørge for tøj og fodtøj efter
vejrudsigten.
Søren delvist raskmeldt:
Søren er delvis raskmeldt fra på
mandag. Han kommer tilbage til sine
timer i 5.-6. kl. i første omgang samt
nogle få andre timer. Tanken er, at vi lige så stille trapper op i tid stille og roligt.
Sørens matematik i 2.-4. kl. bliver indtil videre varetaget af Jette Jensen.
I forbindelse med Sørens delvise raskmelding, er der lavet nogle skemaændringer, derfor
kommer der et nyt skema med hjem i dag.
Afsked:
På mandag tager vi afsked med Zibrandt. Zibrandt skal skifte skole til Biersted Skole. Vi takker
for samarbejdet med Nicole og René og ønsker Zibrandt held og lykke fremover.
St. Bededag:
På fredag har vi fri pga. Store Bededag. Og som traditionen byder bliver der sikkert serveret
varme hveder hjemme hos mange af jer. Jeg skal i hvert fald nok sørge for at gøre mit til, at
der bliver spist op.
Med venlig hilsen
Charlotte Kjeldgaard
Klim Friskole

klim-friskole.dk

28. april 2021 - side 1 af 1

