Nyhedsbrev uge 5
Kære alle – forældre, elever og støttekreds.
YES!!! Eleverne fra bhkl-4. kl. må komme i skole igen fra på mandag. Vi glæder os helt vildt til
at få dem tilbage, det her liv med nedlukninger er ikke min kop te. Samtidig er det også ret
hårdt at tænke på de store elever, som fortsat skal sidde bag skærmen derhjemme, dem vil vi
også rigtig gerne have tilbage, så der kan komme en almindelig skoledag for dem, vi savner
dem og de savner hinanden L
De retningslinjer jeg ventede på hele dagen i går, er endnu ikke landet, men de er på
trapperne!!! Jeg er gået selvstændig og håber, at planerne holder sig indenfor retningslinjerne.
Mundbind:
Husk det er et KRAV, at I bærer mundbind, når I kommer ind på skolen eller i SFO’en.
Busplan genåbning 1:
Der er lavet ny busplan som gælder fra på mandag, hvor Walther kører igen. Børnene får faste
pladser i bussen som de plejer, de skal spritte hænder, når de kommer ind i bussen. Bussen
kører hjem hver dag kl 13.15. Planen er vedhæftet nyhedsbrevet.
Skema:
Der er lavet nyt skema, der er ikke ret mange ændringer for dem, der kommer i skole, men
lidt bliver der. Det er især for dem, der sidder hjemme til fortsat virtuel undervisning, der er
lavet ændringer.
Gå-sammen-hver-for-sig:
Sidste torsdag begyndte vi en gå sammen hver for sig challenge, hvor vi håber ved fælles
hjælp at komme til Sydafrika, hvor Zibrandts morfar bor J I skrivende stund er vi nået lidt
nord for Ulm i Baden Württemburg, det er da ok på 6 dage J
Men jeg skal vist have ridset reglerne op, for jeg er ret sikker på at vi ikke får alle km med.
• ALLE i husstanden tæller med, og hvis I har gæster og går en tur sammen, tæller
gæsternes kilometertal også med.
• Det er ligegyldigt, om I løber, går eller cykler, det hele tæller med, man skal bare flytte
sig fysisk uden brug af motor fra et sted til et andet eller tilbage igen.
• I sender antallet af kilometer til mig på mail, sms eller messenger.
Vi fortsætter, til skolen er lukket op for ALLE elever. Så meld bare ind med masser af
kilometer.
Unyttig viden:
Ulden fra ét får kan i snit strikkes om til 14 trøjer.
Med venlig hilsen
Charlotte Kjeldgaard
Klim Friskole

klim-friskole.dk
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