Nyhedsbrev uge 25
Kære alle – forældre, elever og støttekreds.
I mandags fejrede vi på en stille og rolig måde Danmarks Genforening. Vi sang ”Det haver så
nyligen regnet”, og eleverne fik lidt fortælling om Genforeningsstenene rundt om i Danmark
samt om afstemningen og det, at sønderjyderne reelt er de eneste, der selv har valgt, at de
ville være danskere, vi andre er ”bare” født til det.
I fredags lavede børnehaveklassen kartoffelfælder,
og de stod hele weekenden og lokkede alverdens
smådyr til sig. Så glæden var stor mandag morgen,
da de fandt fælderne og skulle bestemme, hvilke dyr
der var gået i fælden.
I dag har vi sendt 7.-9. kl. på cykeltur, den første del
af deres lejrskole. De skal overnatte i Asgård i nat og
drager i morgen videre mod Blokhus. Jeg håber, det
bliver en rigtig hyggelig lejrtur for eleverne.
Generalforsamling:
Generalforsamlingen blev som følge af corona nedlukningen ikke afviklet. Der er nu sat en ny
dato nemlig den torsdag den 27. august. Så jeg vil gerne have jer til at sætte kryds i
kalenderen den dag. Der kommer en indkaldelse til generalforsamlingen i slutningen af
sommerferien.
Såfremt der er nogle forslag I ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal I senest den 1.
juli sende dem til Mille Sundstrup på millesundsgtrup@gmail.com.
Farvel:
Vi har desværre taget afsked med Sascha og Oliver, de er i dag begyndt på Thorup Klim skole.
Vi ønsker dem begge held og lykke i fremtiden og takker for samarbejdet med Irene og
Torben.
Ferie:
Jeg har meddelt personalet, at de skal gå i 14 dages karantæne, hvis de holder ferie de
såkaldte orange lande i udenrigsministeriets rejsevejledninger. Det samme gør sig gældende
for eleverne, hvor vi lægger os op ad børne- og undervisningsministeriets anbefalinger, der
siger, at børn og unge, der har været på ferie i orange områder, ikke må komme i skole eller
daginstitution de første 14 dage efter rejsen.
Håndvask:
Jeg sidder desværre, så jeg kan høre, hvornår der bliver rullet ud på toiletterne, og hvornår
der bliver vasket hænder efter toiletbesøg, og jeg må konstatere, at især det sidste hænger
ret meget i bremsen. Mange af eleverne vasker simpelthen ikke hænder efter toiletbesøg. Hvis
I vil gøre en indsats hjemme for at få dem til det, og vi samtidig gør det på skolen, tror jeg på,
vi får dem det lært. Det er eleverne fra børnehaveklasse til 3 klasse, jeg kan høre, hvorvidt
problemet er der i klasserne derover, ved jeg ikke, men jeg ved, at der ikke bliver brugt ret
meget sæbe på de toiletter, som eleverne fra 4.-9. kl. bruger.
Fagfordeling:
Næste skoleårs planlægning er i fuld gang. I har tidligere fået samlæsningerne at vide, nu har
vi så styr på, hvilke lærere de enkelte samlæsninger skal have. Den, der står først nævnt, er
klasselærer i den pågældende samlæsning.
• Børnehaveklasse:
Lone og Anette
• 1. klasse:
Christine og Lone
• 2.-4. kl.:
Anette og Søren
• 5.-6. kl.:
Søren og Kristian
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•

7.-9. kl:

Kristian og Christine

Unyttig viden fra Klim Friskole:
Man kan diskutere, hvor unyttig denne viden er J
FC Bayern München blev tyske mester i fodbold for 8. år i træk i går og for 30. gang i alt.
(Charlotte, lærerværelset)
Kalender:
17.-19/6: 7.-9. kl. lejrafslutningstur
22/6: Afslutning ved Thorup Strand for 0. kl
Afslutning i Asgård for 4.-6. kl.
22-25/6: Klasselærerdage.
24/6: Dimission afgangselever
25/6: Afslutning i Asgård for 1.-3. kl.
26/6: 7. kl. møder ind til rengøring

Med venlig hilsen
Charlotte Kjeldgaard
Klim Friskole
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