Nyhedsbrev uge 41
Kære alle – forældre, elever og støttekreds.
Efterårsferien står for døren, det glæder vi os alle sammen til store som små. Nogle skal på
ferie, andre skal ”bare” være hjemme og hygge sig, men et er sikkert, der skal slappes mere
af, end der er tid til i dagligdagen. Efteråret er faktisk en fantastisk årstid, der er de
smukkeste farver i naturen, luften er klar og føles friskere end på en varm sommerdag, det er
tilladt at hygge indendørs ved en brændeovn med en god bog, og nætterne er kolde, så man
ikke behøver at ligge og vende og dreje sig i sengen badet i sved.
I går havde eleverne fra 0.-6. kl en rigtig god tur til Thorup Klim hallen, hvor instruktører fra
Thorup-Klim Ungdoms- og Gymnastikforening stod klar til at vise dem, hvilke aktiviteter der er
mulighed for at dyrke i TKUG. Eleverne var rigtig aktive, og som altid var det nogle skønne
elever at komme i byen med ☺
Nyt fra bestyrelsen:
Tak for deltagelsen til alle som deltog i vores fælles arbejdsdag
med børnehaven i september måned. Vi havde som sædvanligt
en skøn dag, hvor vi fik lavet rigtig meget samt fik gode snakke
med hinanden. Vi vil gerne opfordre til at deltage i disse fælles
aktiviteter for vores alles skyld. Det er godt for fællesskabet for
vores fælles skole, samt der er en økonomisk gevinst ved, at vi
får lavet praktiske opgaver, som vi dermed ikke behøver
håndværkere til.
Vi har besluttet, at der kun bliver en fælles arbejdsdag om året
fremadrettet. Vi holder fast i sensommerens fælles arbejdsdag,
som er den 2. lørdag i september hvert år. I stedet vil vi
løbende kontakte jer, hvis der er behov for hjælp til konkrete
opgaver. Vi kontakter jer ud fra de kompetenceskemaer, som I
hver især har udfyldt. Hvis I endnu ikke har udfyldt et skema,
så er I velkommen til at kontakte et bestyrelsesmedlem og fortælle, hvad I gerne vil arbejde
med.
Vi arbejder i øjeblikket med fremtidige aktiviteter, hvor der er mulighed for en indtjening til
skolen. Har du en god ide, er du velkommen til at kontakte os.
Vi har blandt andet fået lavet en aftale med Nibe produkthandel, om at de vil modtage
sodavand- og øldåser fra os. Vi får 3,-kr./kg., vi afleverer.
Vi vil snarest få lavet et afleveringssted ved cykelskuret, og vi håber, I vil hjælpe med at
samle jeres dåser sammen. Dåserne skal afleveres i klare sække, og de må ikke presses
sammen.
På forhånd tak for hjælpen.
Vi har fået afsluttet projektet i Sønderskov. Vil gerne opfordre til at tage i skoven - det er
meget flot og giver mulighed for gode aktiviteter med børnene.
Der arbejdes med at arrangere en skolekredsdag, hvor I alle inviteres. Vi vil arbejde på, at
dagen kan indeholde oplæg/diskussioner vedrørende mobning.
Hilsen Bestyrelsen
Helle Røge

klim-friskole.dk

11. oktober 2017 - side 1 af 2

Buskø:
Vi har vist været lidt slappe i betrækket det sidste stykke tid, så vi strammer op på elevernes
venten på bus og forældre efter skoletid.
Når eleverne skal vente på bus, især rute 607, skal de stå inden for døren, de må ikke vente
udenfor i gårdspladsen. De bliver sendt ud, når bussen holder stille, så vi ikke risikerer, at der
er en elev, der falder ind under den rullende bus i forsøget på at komme først ud til bussen.
Det gælder også for de elever, der bliver hentet af forældre, bedsteforældre eller lign. De skal
vente indenfor i gangen. Vi vil ikke have elever til at stå ude på parkeringspladsen.
Åben skole:
Torsdag den 2. november deltager vi i lighed med tidligere i Åben skole arrangement. Vi har
åben skole fra kl 16.00-17.30, hvor der står en flok store elever klar til at give en rundvisning
til de gæster vi får. Når rundvisningen er forbi, vil der være orientering til forældrene og
børnene vil få mulighed for at deltage i de værksteder, der er i gang med eleverne fra 7.-9. kl.,
som har udskolingsarrangement denne dag.
De kommende skolestartere fra Fribørnehaven og fra Søstjernen i Hjortdal vil blive inviteret til
et lille skolestartsarrangement.
Vi har tidligere inviteret 6. kl. elever til en hyggedag sammen med vores 6. kl. det har vi i år
valgt at droppe, da det er svært at få lov til at sende ud til 6. kl. elever på de andre skoler.
Hvis I kender nogle, der har snakket om Klim Friskole, er I meget velkomne til at gøre
opmærksom på Åben Skole, der vil være elever, der kan vise rundt, det behøver ikke kun
være kommende skolestartere eller 6. kl. elever, alle er velkomne.
Udskolingsarrangement:
I forbindelse med Åben skole har eleverne i 7.-9. kl.
udskolingsarrangement. De bliver på skolen efter
skoletid og deltager i Åben skole arrangementet som
rundvisere og med andre opgaver. Når Åben skole er
slut fortsætter udskolingsarrangementet med
aftenhygge og overnatning.
Eleverne har skolefri dagen efter og kan hentes fra kl.
7.00. Friskolebussen kører ruten med eleverne hjem,
når Walther har afleveret kl 8.10, giv lige lyd, hvis I
ikke vil benytte bussen om morgenen den dag.
Eleverne bliver sendt hjem uden morgenmad.
Er der et par forældre, som vil bage boller eller en
kage til eftermiddags- og aftensservering?
De skal medbringe liggeunderlag, sengetøj, toiletsager, hyggetøj og godt humør.
Bod:
Efter efterårsferien sælger eleverne i 7.-9. kl. frikadeller og rugbrød samt en overraskelse.
Kalender:
13/10:
14-22/10:
24/10:
26/10:
30/10:
31/10:
2/11:
2-3/11:
13-17/11:

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
Åben skole
Udskolingsarrangement med overnatning
9. kl. praktik

Med venlig hilsen
Charlotte Kjeldgaard
Klim Friskole
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