Nyhedsbrev uge 37
Kære alle – forældre, elever og støttekreds.
Solen skinner udenfor, der er koldt, men pyt med det for der er tørvejr lige nu.
Eleverne i 0.-3. kl. har travlt med at
fotografere edderkopper og
edderkoppespind, som der er mange af
på denne årstid. Eleverne deltager
i ”Den store edderkoppejagt” som
bliver arrangeret af danske-dyr.dk. I år
skal de finde 4 slags edderkopper,
korsedderkoppen, mejeredderkoppen,
kvadratedderkoppen og
hvepseedderkoppen. De har fundet de
3 første arter, men mangler stadig den
sidste, som efter sigende skulle være
rigtig flot.
I går havde eleverne i 4.-6. kl. lavet grød til os alle sammen. Det var rigtig lækkert og godt
fundet på af Gitte. Eleverne var lidt skeptiske, men de spiste med stor appetit. Tak for lækker
mad til 4.-6. kl.
Nyt fra bestyrelsen:
Vi havde sidste lørdag arbejdsdag på skolen i samarbejde med Klim Fribørnehave og
vuggestue. 14 familier fra skolen deltog, og vi havde som vanligt en fantastisk dag i skønt
solskinsvejr og fik lavet en del godt arbejde. Det, at vi hjælper til på skolen, gør at vi kan
holde håndværkerregninger på et minimum. Så en stor tak til de familier, som bidrager på
arbejdsdage, til de gode kagebagere, græsklipningen og de som bidrager med anden hjælp,
når vi har brug for det.
Hilsen Helle Røge
Blokdag:
Som tidligere skrevet har vi blokdag på tirsdag den 19. september. Vi skal på udflugt til
Museumscenter Hanstholm. Eleverne møder kl. 8.15 til morgensang, hvorefter vi kører til
Hanstholm, hvor vi skal besøge Bunkermuseet. Vi er tilbage på skolen kl 13.45, hvorefter
Walther kører skolebusruten, dvs. at eleverne kommer hjem en time før end de plejer på
tirsdag. Eleverne skal have en god madpakke, drikkedunk og tøj på, så de kan være udendørs,
så tjek vejrudsigten.
Hvis der er nogle af jer forældre, der har mulighed for at køre og deltage hele dagen, er I
meget velkommen til at melde jer. Vi tager i mod al den hjælp, vi kan få, send blot en mail
eller sms.
Velkommen:
I morgen byder vi velkommen til Johanne. Johanne skal begynde i 8. kl., hun kommer fra
Hjortdal og har indtil nu gået på Fjerritslev skole. Vi glæder os til samarbejdet med Johanne og
hendes forældre.
Bod:
På mandag sælger eleverne i 7.-9. kl. 2 x pizza i boden.
Kalender:
13/9:
14/9:
19/9:

Bestyrelsesmøde
Forældremøde 4.-6. kl.
Blokdag
Forældremøde 2.-3. kl
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25.-29/9:
4/10:
5/10:
9/10:
13/10:
14-22/10:
24/10:
26/10:
30/10:
31/10:

Emneuge
Morgensang i kirken
Kompetenceforum
Bestyrelsesmøde
Skolesygeplejerske til 6. kl.
Efterårsferie.
Skole-hjemsamtaler 4.-6. kl.
Skole-hjemsamtaler 4.-6. kl
Skole-hjemsamtaler 0.-1. kl
Skole-hjemsamtaler 2.-3. kl

Med venlig hilsen
Charlotte Kjeldgaard
Klim Friskole
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