Nyhedsbrev uge 16
Kære alle – forældre, elever og støttekreds.
På Facebook har jeg set et opslag med vejret i
april, som forklarer, hvorfor aprilvejret er så
omskifteligt. Det er noget med, at april havde
travlt med at løbe rundt og lege, og da den
skulle have sit vejr, var der ikke mere tilbage,
så de andre måneder gav dem lidt af deres. I
dag tror jeg, vi er kommet til oktober måneds
storme for efter et par helt vidunderlige dage
med høj solskin og varme, er der rusk i den
underfor i dag.
I weekenden fik vi leveret en masse sten til
vores stendige/vold, i går lagde eleverne i 5.-6.
kl. dem på plads og i dag har eleverne i 2.-4. kl.
sået alle vores frø. Nu venter vi bare på, at det
begynder at spire og gro. Det bliver spændende.
Søren sygemeldt:
Søren er desværre sygemeldt med stress i
foreløbig 14 dage. Det er vigtigt for Søren, at
jeg pointerer, at det ikke er arbejdsrelateret.
Som vikar for Søren har vi fået Maria Sørensen
fra Kollerup, som kan gå direkte ind og tage
hans skema. Maria er læreruddannet og
kommer lige fra et barselsvikariat på
Ørebroskolen.
Genåbning:
Nu bliver det svært at forklare!!!
Fra på mandag åbner vi for at have alle elever i skole igen. Dog er det sådan at eleverne i 5.9. kl. skal have udeundervisning hver anden uge. Så i de ulige uger har eleverne fra 5.-6. kl.
udeundervisning, og i de lige uger har eleverne fra 7.-9. kl. udeundervisning.
Desuden er der krav om, at eleverne i 9. kl. kun har 80% fremmøde. Det betyder, de i næste
uge møder i skole fra mandag til torsdag, og derefter møder de fra mandag den 3. maj til
onsdag den 12. maj, de andre dage har de hjemmeundervisning, hvis der er undervisning den
dag.
Lad lige være med at prøve på at forstå det her, I skal bare sende jeres børn afsted efter det
der står.
Tøj på til udeundervisning:
Som I kan se af det ovenstående, skal
eleverne i 5.-9. kl. have udeundervisning
hver anden uge. Det skal de også, selv om
det regner, blæser og er koldt. Derfor sørg
for at have godt med tøj på, evt. et
siddeunderlag og regntøj. I kan med fordel
tjekke vejrudsigten.
Faktisk er det ikke kun de store, der får
mere og mere udeundervisning de små
elever flytter også mere udenfor, så sørg
for at de har ordentligt tøj med også.
Med venlig hilsen
Charlotte Kjeldgaard
Klim Friskole

klim-friskole.dk
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