Nyhedsbrev uge 45
Kære alle – forældre, elever og støttekreds.
I dag onsdag den 8. november 2017 er ALLE elever i skole, det hører til absolut
sjældenhederne, at alle er i skole, men så meget desto dejligere når det sker. Solen skinner
udenfor, og vores puls kom lige ekstra op, da de ringede fra Fjerritslev kino for at høre, hvor
vores 4.-6. kl. blev af. Vi havde ikke helt styr på datoerne og troede først, at eleverne skulle i
biografen i morgen. Men Søren, Anette, Kristian og Helle fik kørt eleverne til Fjerritslev, og jeg
håber, de har set en god film.
Vi havde en rigtig dejlig dag til Åben Skole, der var besøg af 5 evt. kommende skolestartere
med deres familier, og jeg synes, vi havde nogle gode snakke med familierne. Eleverne fra 7.9. kl. var fordelt på forskellige værksteder, så de viste lidt om, hvad Klim Friskole er for en
skole, nogle af dem stod for rundvisningerne. Der er stor ros til alle vore store elever, de gør
det rigtig godt i modtagelsen af gæster i huset.
På billedet nedenunder kan I se et par sko, str 29, som vi har haft til at stå i et stykke tid.
Selvom vi har efterlyst ejermand til dem, er der ingen elever, der mener, det er deres.
Forhåbentlig er der nogle forældre, der kan genkende dem, så de kan komme hjem til rette
ejermand.
Bus:
Der er flere elever, der kommer og fortæller, at der er
mange, der ikke benytter selerne i bussen. Jeg har
sagt til morgensang, at selerne SKAL benyttes, men
jeg vil gerne bede jer tage en snak med jeres børn og
indskærpe det samme for dem. Walther skal ikke
standse i tide og utide for at tjekke om børnene bruger
sele, han skal koncentrere sig om selve kørslen.
P-fag:
På fredag er sidste gang i denne omgang af p-fag, i
næste uge begynder en ny omgang, og eleverne i 7.-9.
kl skal i løbet af næste uge vælge nyt p-fag. Det er
Gitte og Søren, der har p-fag frem til efter vinterferien.
Hyggeeftermiddag 4.-6. kl.:
I morgen torsdag har eleverne i 4.-6. kl
hyggeeftermiddag på skolen. De skal blive på skolen
efter skoletid og hygger med Gitte. Eleverne skal hentes kl. 17.00.
Fællesspisning:
Torsdag den 23. november kl. 18.00 er der fællesspisning for alle elever og deres familier.
Forældrene fra 2.-3. kl. laver mad til os alle sammen. I skal medbringe service og bestik til jer
selv. Der bliver solgt øl, vin og sodavand til rimelige priser. Maden koster 25 kr. pr person.
Vi forventer, at arrangementet er slut senest kl 20.00.
Kalendergaver:
Når december måned går i gang, går vi også i gang med en gammel tradition, nemlig vores
kalendergavetrækning til morgensang. Hvis I ønsker, jeres barn/børn skal have et navn i
sækken og dermed mulighed for at vinde en kalendergave, skal I aflevere en pakke til en
værdi af 20-30 kr. Den må ikke indeholde slik eller andet spiseligt. Pakken vil vi gerne have
senest 1. december, så man er med fra begyndelsen. Vi deler elevernes gaver i to sække,
således at eleverne fra 0.-5. kl. trækker fra en sæk og eleverne fra 6.-9. kl. trækker fra den
anden sæk.
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Bod:
På mandag sælger eleverne fra 7.-9. kl. flødekartofler
og pizza i boden.
Kalender:
8/11:
13-17/11:
14/11:
23/11:
29/11:
1/12:
13/12:
20/12:
21/12:

Skole-hjemsamtaler 7.-9. kl.
9. kl. praktik
Fællesmøde mellem bestyrelsen og
lærerene.
Fællesspisning 2.-3. kl. forældre laver
mad.
Studievejlederaften for 8.-9. kl.
7.-9. kl. til drama på Han Herreders
Efterskole
Bestyrelsesmøde
Juleafslutning aften
Juleafslutning. 8.15-13.00.

Med venlig hilsen
Charlotte Kjeldgaard
Klim Friskole
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