Nyhedsbrev uge 34
Kære alle – forældre, elever og støttekreds.
Min lillebror skrev på Facebook i går, at han stadig var høj efter at have deltaget i Xterra
Slettestrand, det er jeg også. Jeg er så glad og stolt over at være leder på en skole, hvor det
kan lade sig gøre at samle 25 frivillige til at hjælpe med så kort varsel, som vi fik i år. Fra
onsdag morgen til torsdag aften var der 25 forældre, tidligere elever, venner og
støttekredsmedlemmer, der hev en dag ud af kalenderen og brugte den på at tjene penge til
Klim Friskole. Jeg er så taknemmelig for, at de fleste af jer allerede søndag sagde, at I er klar
igen næste år, hvor jeg har lovet, at vi stiller med 25 mand igen. I skal have 1000 tak alle
sammen, jeg håber, I havde en hyggelig dag, I løftede i den grad opgaven ☺
Lus:
Vi er begyndt igen efter ferien, og
som det nærmest er lov, er der
konstateret lus på skolen, så sørg for
at få kæmmet jeres børn, så vi
forhåbentlig kan undgå den helt
store luseepidemi.
Parkering:
Jeg minder lige om, at I, når I
afleverer og henter jeres børn, skal
parkere ved kirken, så vi undgår
trafikken i gårdspladsen. Hvis I har
børn, der skal afleveres eller hentes i
Vuggestuen eller børnehaven, kan I
parkere bag skolen på
parkeringspladsen der.
Morgenfritter:
Elever fra 0.-3. kl, der kommer før kl. 8.00, skal afleveres/gå i morgenfritter i børnehaven,
som sørger for at sende dem i skole kl. 8.00.
Idrætstøj:
Når jeres børn har idræt, skal de klæde om før og efter, samt bade efter timen. Så husk at
sende idrætstøj og håndklæde med dem. 0.-1. kl. har idræt torsdag og fredag, 2.-3. kl. har
idræt onsdag og torsdag, 4.-9. kl. har idræt om torsdagen.
Sangbøger:
Alle elever fra 3. kl. og opefter skal have deres egen sangbog, som de medbringer hver
morgen til morgensang. Sangbøgerne kan købes for 125 kr. på lærerværelset eller kontoret.
Jeg vil gerne bede jer snakke med jeres børn om, hvorvidt de har en sangbog eller ej.
Bod:
Eleverne i 7.-9. kl. har hver mandag bod. Her sælger de forskellige hjemmelavede ting til 10
kr. Boden skal ses som supplement til madpakken, I må ikke regne med, at det går ud for et
helt måltid.
På mandag sælger de pizza.
Friskolebladet:
Hermed en lille orientering om, hvordan I kan modtage og læse Friskolebladet fra Dansk
Friskoleforening.

Kære forældre.
Alle landets friskoler har fået et nyt fælles magasin, som udgives af Dansk Friskolemagasin, hvor
du/I/vi er medlem.
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I dag lanceres første nummer, og vi inviterer dig til at læse de mange historier gratis via en app,
som kan downloades via understående links.
Læs om...
- Hvordan friskole- og byfællesskabet i Astrup har reddet byen.
- Hvordan en friskole blev afsætsrampe for Emmelie de Forrest
- En guide til det bedste forældrefællesskab i klassen.
- og meget mere!
Hent appen nu…
Iphone/Ipad: https://itunes.apple.com/dk/app/magasinetfriskolen/id1229094151?mt=8

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=dk.friskolen.areader
Computer: http://www.e-pages.dk/friskolen
Events, ekstramateriale, video og abonnement – www.magasinetfriskolen.dk
Ønsker du efter digital læsning at få dit eget trykte magasin ind ad døren otte gange om året, så
henvend dig til skolens kontor.
Køber du et abonnement igennem skolen, kan du nøjes med 99,50 kr./halvår.
Alternativt kan du købe det direkte fra Dansk Friskoleforening til 175 kr./halvår.
(www.friskoler.link/abonnement)
Kalender:
30/8:
4/9:
6/9:
12/9:
13/9:
14/9:
19/9:
25.-29/9:

Udskolingsarrangement 7.-9. kl.
Kompetenceforum
Morgensang i kirken
O-løb for 4.-6. kl.
Forældremøde 7.-9. kl.
Elevbespisning
Forældremøde 0.-1. kl.
Bestyrelsesmøde
Forældremøde 4.-6. kl.
Blokdag
Forældremøde 2.-3. kl
Emneuge

Med venlig hilsen
Charlotte Kjeldgaard
Klim Friskole
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