Nyhedsbrev uge 6
Kære alle – forældre, elever og støttekreds.
Meningen med at drive friskole kommer først rigtig til udtryk, når vi har børnene i huset J Det
er så skønt at have de yngste elever i skole igen, samtidig er det rigtig hårdt at vi kan mærke
frustrationerne og mismodet brede sig blandt eleverne fra 5.-9. kl. Jeg har så ondt af de
ældste elever, jeg er så frustreret over, at vi ikke må få dem tilbage, og jeg er så bekymret for
deres velfærd. Det er absolut ikke en kritik af jer forældre, men en stor bekymring over hvad
det gør ved børn og unge mennesker at blive isolerede fra den hverdag, som vi alle kender og
trives i.
Jeg er ikke bekymret for det fuldstændig
fantastiske (ironi kan forekomme) begreb
læringstab eller læringshuller, for eleverne får
en hel masse anden læring, som vi ikke kunne
give dem, hvis tingene ikke var vendt op og
ned. Prøv lige at tænk over de erfaringer
børnene har gjort sig med at være
hjemsendte, som en foredragsholder jeg hørte
i fredags sagde: Hendes søn havde en dag
funderet over, at den her coronanedlukning er
noget vi vil snakke om, om mange mange år,
lige som vi i dag taler om fx den spanske syge.
Det er en verdenshistorisk begivenhed.
Vores elever vil, når de bliver gamle og selv
får børn og børnebørn fortælle om, ”Da jeg var barn og gik i skole, stod vi udenfor og havde
morgensang hele året, også selv om det var isvinter.” Vi står nemlig udenfor hver morgen, det
er koldt men også en god oplevelse og indtil videre har vi været heldige at have nogle flotte
solopgange.
Gå sammen hver for sig:
Vi er nået lidt syd for Rom i Italien på vores vej mod Durban i Sydafrika, så vi når snart
Middelhavet, og jeg siger jer, der er bare dejligt vejr. Temperaturen er på ca. 17 grader, i dag
er der lidt regn, men i morgen får vi høj solskin J. Men vi skal videre, så på med
trave/løbeskoene eller spænd cykelhjelmen og saml nogle kilometer sammen til vores fælles
projekt. Jeg håber, vi over weekenden får samlet nok kilometer sammen til at krydse
Middelhavet og gå i land i Afrika.
Fastelavn:
På mandag er der fastelavn. Det er som alt andet anderledes, end det plejer at være, men vi
holder fastelavn for eleverne i bhkl-4. kl. Derfor møder eleverne udklædte mandag morgen, vi
synger fastelavnssange til morgensang, og eleverne slår katten af tønden og leger
fastelavnslege klassevis.
Hvis vi er heldige, har forældrene i bhkl. bagt fastelavnsboller til hele skolen. Så eleverne i 5.9. kl. får et lille udendørs besøg af en af lærerne med en goodiebag, som skal afleveres.
Virtuel banko:
Torsdag den 18. februar fra kl. 18.30-20.00 afholder vi virtuel banko for eleverne i 5.-9. kl.
Anette og Søren holder banko for eleverne i 5.-6. kl. og Christine og Kristian afholder banko
for eleverne i 7.-9. kl. Vi leverer en bankoplade til eleverne sammen med goodiebaggen
mandag. Gevinsterne bliver leveret fredag på hjemadressen.
Unyttig viden:
Vi har ikke haft funktionsdygtige isbrydere i Danmark siden den 22. marts 2013, hvor
Søværnet strøg kommandoen over de 3 isbrydere Danbjørn, Isbjørn og Thorbjørn. Danbjørn
og Isbjørn ligger i Hals havn og venter på, der kommer en køber til dem. Hvis I skal på tur en
dag, så kør forbi og se dem, det er flotte skibe.
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Kalender:
15/2: Fastelavn
Lærerbesøg til 5.-9. kl.
18/2: Virtuel banko for 5.-9. kl.
22-26/2: Vinterferie
Med venlig hilsen
Charlotte Kjeldgaard
Klim Friskole
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