Nyhedsbrev uge 47
Kære alle – forældre, elever og støttekreds.
Hold da lige op, hvor har vi haft nogle flotte men kolde dage mandag og tirsdag. Jeg har været
så heldig at få muligheden for at være udendørs sammen med 0.-1. kl begge dage. De har
været med rundt i Klim for at aflevere sedler i postkasserne angående salg af juletræer, og de
har bare været fantastiske at have med rundt, selvom de godt nok i går tirsdag syntes at der
var langt at gå (Vi var på Møllebanken og Kornblomstvej) ;-) Hvis det er langt, er der basis for
noget gåtræning derhjemme ☺
Buskene og træerne øst for parkeringspladsen er blevet fjernet, det ser faktisk godt ud, at der
er kommet lidt mere lys, men i næste uge går vi i gang med at plante et nyt læbælte, som om
nogle år har fjernet lyset igen ☺
Til fællesspisning i morgen er der tilmeldt omkring 110 deltagere, det bliver fedt at spise
sammen og hygge et par timer. Jeg glæder mig til at se jer alle. HUSK SERVICE, BESTIK OG
GLAS.
Generalforsamling:
Generalforsamlingen næste år er fastsat til den 10/4-18. Jeg vil gerne bede jer alle sætte
kryds i kalenderen denne dato. Sidste år blev det henstillet, at vi ikke lagde
generalforsamlingen den samme dag, som Thorup Klim hallen har deres, jeg har forsøgt at
finde ud af, hvornår de har, men den er endnu ikke datosat.
Brætspil:
De store elever er kommet rigtig godt i gang med at spille skak i frikvarterene, men interessen
er så stor, så vi godt kan bruge nogle flere, hvis der er nogle af jer, der har et spil liggende
hjemme, som aldrig bliver brugt.
Det gælder også andre brætspil. Hvis de er intakte, og I alligevel vil smide dem ud, så tænk
lige på os inden. Vi tager imod brugbare spil med kyshånd.
Juleklippedag:
Torsdag den 30. november har vi juleklippedag. Vi begynder med morgensang, som vi plejer
og fortsætter i klasserne med at pynte op. Juleklippedagen slutter kl 11.55, og efter middag
har vi almindelig undervisning, dvs. at eleverne i 4.-9. kl skal have idrætstøj med. Hvis nogle
af jer har lyst til at deltage, er I meget velkommen, vi kan altid bruge en hånd ekstra på sådan
en dag.
Bod:
På mandag sælger eleverne i 7.-9. kl. pizzasnegle, pølsehorn og en overraskelse i boden.
Kalender:
23/11:
29/11:
30/11:
1/12:
13/12:
20/12:
21/12:
22/12-2/1:

Fællesspisning 2.-3. kl. forældre laver mad.
Studievejlederaften for 8.-9. kl.
Juleklippedag 8.15-11.55
7.-9. kl. til drama på Han Herreders Efterskole
Bestyrelsesmøde
Juleafslutning aften
Juleafslutning. 8.15-13.00.
Juleferie begge dag er inklusiv.

Med venlig hilsen
Charlotte Kjeldgaard
Klim Friskole

klim-friskole.dk
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