Nyhedsbrev uge 12
Kære alle – forældre, elever og støttekreds.
Der begynder at være lys for enden af
tunnelen, jeg er i hvert fald mere positiv og
håbefuld omkring eleverne fra 5.-8. klasses
tilbagevenden til skole igen. Efter påske må vi
få eleverne fra 5. kl og op tilbage på samme
vilkår som 9. kl. er tilbage, dvs. de må komme
tilbage med fremmøde hver anden uge, det er
bedre end ingenting, vi trænger til at mødes
fysisk med eleverne igen, men de trænger i
den grad til at mødes igen, så det bliver godt.
Generalforsamling:
Vi skulle have haft generalforsamling onsdag
den 14. april, men pga. det gældende
forsamlingsforbud er vi nødt til at udskyde den.
Vi ved på nuværende tidspunkt ikke, hvornår
den kommer til at ligge, men I får selvfølgelig
Børnehaveklassen havde musik udenfor i sidste uge.
besked, når den ligger fast.
5.-9. kl.:
Som skrevet i indledningen, må eleverne fra 5.-9. kl. møde i skole hver anden uge efter
påskeferien. Vi begynder med at have 5.-6. kl. inde, mens 7.-9. kl. arbejder hjemmefra den
første uge. Ugen efter møder eleverne i 7.-9. kl. ind og eleverne i 5.-6. kl. arbejder hjemme.
De elever, der arbejder hjemme, modtager virtuel undervisning efter det skema, der gælder
nu. Så for at være meget tydelig: 5.-6. kl. går fysisk i skole i de lige uger, og 7.-9. kl. går
fysisk i skole i de ulige uger.
Når vi skal have flere børn i skole, ændrer vi busplanerne permanent, så det er den oprindelige
busplan, der er gældende (Jeg vedhæfter de gældende busplaner dette ugebrevJ)
Unyttig viden/vildt have:
I denne uge kobler vi lige vores vildt have projekt sammen med den unyttige viden, der er
nemlig kommet frø til vores blomstereng. Jeg tror godt, man kan sige, at Søren har fået luftet
sit shopping-gen. Der bliver sået 160.000 kornvalmuer, 1500 klinter, 8000 liden skjaller,
100.000 vellugtende kamille, 2000 blåhat, 4000 kællingetænder, 8000 prikbladet perikon,
7000 hvid okseøje, 50.000 rølliker, 8000 lancetbladet vejbred, 800 vild kørvel, 7000 vild
gulerod og 25.000 trævlekroner!! Kan I nu forstå den drøm, jeg beskrev sidste uge J
Gå sammen hver for sig:
Hvor har jeg glædet mig til at skrive dette: VI ER ANKOMMET TIL SYDAFRIKA!!! Mandag aften
krydsede vi grænsen mellem Zimbabwe og Sydafrika, og lige nu er vi kommet til Polokwane,
så vi mangler kun 540 km. inden vi rammer Durban, hvor Zibrandts morfar bor J, så han kan
godt vente besøg i påsken.
I løbet af den sidste uge er vi suset gennem Zambia og Zimbabwe, så I får lige lidt info om de
to lande i dag.
Zambia har 15.5 mill indbyggere, det er 752.618 km2 og var indtil 1964 under britisk
herredømme. Hovedstaden hedder Lusaka, og den nok største turistattraktion er Victoria
vandfaldet, som er kæmpestort med over 500 millioner kubikmeter vand, der falder hvert
minut!!
Zimbabwe deler turistattraktion med Zambia, idet Victoria vandfaldet fungerer som grænse
mellem de to lande. Landet er hjemsted for en del af Hwange Nationalpark, hvor Afrikas
største population af elefanter lever. For 20 år siden var Zimbabwe det rigeste land i Afrika,
men i dag kæmper de noget mere med økonomien. Det betyder til gengæld, at der er et billigt
land at være turist i (ikke at I kan bruge den information til ret meget lige nu).
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I ønskes en glædelig påske, jeg håber, vi får en masse solskin så vi kan få nogle skønne
udedage.
Med venlig hilsen
Charlotte Kjeldgaard
Klim Friskole
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