Nyhedsbrev uge 2
Kære alle – forældre, elever og støttekreds.
Jeg har haft 3 fridage, som jeg har tilbragt sammen med Mads i København. Det har været 3
dejlige dage, hvor jeg har gået rigtig meget og har set mange forskellige spændende ting, men
også 3 dage hvor jeg har fået øjnene op for den forskel, der er på København og
Nordvestjylland. Jeg synes, det er skræmmende at opleve folk arbejde hele tiden, selv når de
bevæger sig fra A til B, og det har generet mig at skulle inddrages i andre menneskers
telefonsamtaler. Det kan godt være, at man er før med alting i de store byer, men jeg håber,
at vi herude til stadighed kan blive ved med at finde ud af at arbejde, når man er på arbejde,
og at holde fri, når man tager derfra. Det andet, tror jeg, er skadeligt for ens helbred.

Ønske fra 9. kl:
Kære forældre.
9. Klasserne har fået tildelt et lokale, som vi har til
rådighed i frikvarterne. Vi vil derfor høre om der
eventuelt var nogle jer, som havde en brugt sofa eller
en sækkestol i overskud? Vi hører meget gerne fra
jer, på forhånd tak!
Med venlig hilsen 9. klasse
Pædagogisk eftermiddag:
På mandag holder lærerene pædagogisk eftermiddag. Vi begynder kl. 12.00. Der er heldigvis
nok forældre mm. der har budt sig til, så undervisningen bliver varetaget af følgende:
0.-1. kl.
Henrik Møller (Alexanders far)
2.-3. kl.
Mille Sundstrup (Frederikkes mor)
4.-6. kl.
Sus Falk (tidligere lærer)
7.-9. kl.
Tanja Nielsen (Anne-Sofie og Lauras mor) og Rannuà (Annikas mor)
Tak til dem der har tilbudt deres hjælp.
SFO:
I næste uge har Jette ferie, så Lisbeth er vikar i SFO’en.
Bod:
Der er bod på mandag, men hvad, der bliver solgt, står
hen i det uvisse. Jeg vil godt lige opfordre forældrene i 7.9. kl. til at være lidt på forkant med, hvornår og hvad
eleverne skal have med i boden, så det kan blive skrevet i
ugebrev ☺
Vinterbanko:
Jeg minder lige om, at alle familier skal komme med en
gave til en værdi af 50 kr. Gaven skal bruges som gevinst
til Vinterbanko den 9. februar, og den skal ikke være
pakket ind.
Kalender:
15/1:
18/1:
19/1:

Pædagogisk eftermiddag
7. kl. konfirmanddag
Blokdag
Bestyrelsesmøde
Sundhedsplejerske til 8. kl.

0.-1. kl. arbejder med fugleemne og har sat
foderbræt op, så nu venter de bare på fuglene.
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22/1:
24-26/1:
25/1:
6/2:
7/2:
9/2:
12/2:

Kompetenceforum
CK kursus
Elevbespisning 7.-8. kl laver mad
0.-3. kl. i biografen
Morgensang i kirken
Vinterbanko
Fastelavn for 0.-3. kl.

Med venlig hilsen
Charlotte Kjeldgaard
Klim Friskole
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