Nyhedsbrev uge 49
Kære alle – forældre, elever og støttekreds.
I går havde vi en helt fantastisk dag på skolen. Vi fik serveret lækker julefrokost tilberedt af
eleverne i 7.-9. kl. De har et kæmpe logistisk arbejde med at få serveret de rigtige retter til de
rigtige elever. Alle elever og alt personale har udfyldt en bestillingsseddel, hvor de kunne
vælge mellem: karrysild, rødspættefilet, remoulade, tartelet med høns i asparges,
medisterpølse, frikadeller, brunede kartofler og rødbeder. Man måtte gerne vælge det hele.
Det var en fornøjelse at se de fyldte tallerkener, eleverne fik udleveret, jeres børn er ikke
kræsne 😊
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Den fantastiske dag varede helt indtil kl. 16, hvor
en venlig sjæl var så sød at gøre mig
opmærksom, at på incidenstallet i Jammerbugt
kommune har overskredet grænseværdien, så
der skal træde forskellige tiltag i værk.
Jeg har på nuværende tidspunkt ikke det fulde
overblik over, hvad det betyder, men vi bliver
helt sikkert nødt til at aflyse vores juleafslutning
torsdag aften. Den udskyder vi til en forårsfest,
som skal afholdes sammen med vores
forårskoncert den 11. maj. Ellers kører vi så vidt
muligt normalt med mindre, der kommer nogle
og beder os lukke helt ned.
Covid-19 test:
I sidste uge fik I en ordentlig dynge informationer om covid-19 testning. Et af de nye tiltag er
at Jammerbugt kommune udvider testkapaciteten til 2 gange i ugen. Det kommer til at gælde
fra denne uge, så de elever, vi har modtaget samtykke på må blive testet, bliver testet i dag
onsdag og på fredag. Eleverne i 1. kl. har i dag fået en samtykkeseddel med hjem i
postmappen.
Lucia:
På mandag har vi Luciaoptog. Vi fastholder det, og I må gerne komme ind og se det, men jeg
bliver nødt til at bede jer have mundbind på og bede jer sidde på reposen, altså oppe ved
musikinstrumenterne i salen.
Juleafslutning:
Lige nu svirrer rygterne om, at vi bliver sendt på juleferie onsdag den 15. december. Hvis det
bliver tilfældet, gælder det kommende, jeg skriver for onsdag den 15., hvis ikke vi bliver sendt
på tidlig juleferie, gælder det fredag den 17., og så er der almindelig undervisning den 15.
Vi holder juleafslutningen sidste skoledag inden juleferien. Der bliver ingen kirkegang i år. Så
vi har morgensang og får de sidste pakker trukket af sækken, derefter er der hygge i
klasserne med spil, slik og knas. Det fælles slikfad er aflyst, med børnene må stadig
medbringe slik for max 20 kr. Kl. 12.45 mødes vi i fælleslokalet og danser om juletræet, den
traditionelle dans “Nu er det jul igen” rundt på skolen er aflyst. Kl. 13.00 får eleverne juleferie
og kl. 13.10 kører Walther bussen hjem.
Ekstraordinær generalforsamling:
Uanset om eleverne bliver sendt på tidlig juleferie eller ej, gennemfører vi den ekstraordinære
generalforsamling torsdag den 16. december kl. 17.00.
Tidlig bus fredag:
På fredag er Sørens p-fag aflyst, derfor kører Walther hjem kl. 13.15. Så jeres børn kommer
tre kvarter tidligere hjem.
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Bod:
På mandag har vi kalenderårets sidste bod, og eleverne i 7.-9. kl. sælger risengrød og en
overraskelse.
Unyttig viden:
Canada har flere søer end resten af
verden tilsammen.
Kalender:
10/12: Bogbus
13/12: Lucia
16/12: Ekstraordinær generalforsamling
17/12: Juleafslutning
18/12-2/1: Juleferie
Med venlig hilsen
Charlotte Kjeldgaard
Klim Friskole
3.-5. kl. har arbejdeet med Ole Lund Kirkegaard og har i den forbindelse
lavet en model af byen Ole Lundstrup
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