Nyhedsbrev uge 38
Kære alle – forældre, elever og støttekreds.
I går var hele skolen på udflugt til
Museumscenter Hanstholm. Det var en rigtig
fin men desværre meget våd tur. Eleverne
har i dag opdateret mig med alt hvad der er
værd at vide om bunkeren og anlægget
deroppe. Ærgerligt at det lige skulle være
den dag, regnen og efteråret kom. Tak til de
forældre som bidrog med hjælp.
Magasinet Friskolen:
I får lige en lille hilsen fra Friskoleforeningen
med et tilbud om at læse Magasinet
Friskolen gratis.
FORÆLDRE KAN LÆSE MAGASINET GRATIS DIGITALT – GØR DEM OPMÆRKSOM PÅ DET!
Hent appen og læs nu…
Iphone/Ipad:
https://itunes.apple.com/dk/app/magasinet-friskolen/id1229094151?mt=8
Android:
https://play.google.com/store/apps/details?id=dk.friskolen.areader
Computer:
magasin.friskoler.dk
Emneuge:
På mandag begynder vi emneuge med emnet ”Kend din egn.”
Programmet ser ud som følger:

Mandag:

0.-3. kl.
Ørebro Motorikbanen

Tirsdag

Rundtur i Klim

Onsdag

Klim Kalkovn

Torsdag

Thorup Strand

Fredag

Bjerget Efterskole, deltagelse
i Naturvidenskabsfestival

4.-9. kl
Bulbjerg (HUSK CYKEL OG
CUKELHJELM)
Aggersborg og Han Herred
Havbåde
Arbejde hjemme med
indsamlet materiale
Husby Hole
Vindmølletestcenter Østerild
Arbejde hjemme med
indsamlet materiale

ALLE elever skal hver dag have tøj på der passer til vejrudsigten. De skal være ude det meste
af tiden, så vil I ikke være søde at sørge for at de har regntøj og lunt tøj på hvis vejret kræver
det. Desuden skal de hver dag medbringe madpakke og drikkedunk.
0.-3. kl. skal have fyldt deres skiftetøjskasser op, samt medbringe penalhus tirsdag. Eleverne
møder hver dag fra 8.15-13.03
4.-9. kl skal alle dage have i-Pad med, som er opladet. Hvis vejrudsigten siger regnvejr, vil det
være en god ide at putte den i en plasticpose, inden den kommer i tasken, så den er beskyttet
mod vand. Mandag SKAL de alle have cykel og cykelhjelm med, der kører INGEN biler til og fra
Bulbjerg. Eleverne møder hver dag 8.15-13.45.
Walther kører hjem kl. 14.00 hver dag i emneugen.
Bod:
Pga. emneuge er der ingen bod næste uge.
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Kalender:
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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