Nyhedsbrev uge 5
Kære alle – forældre, elever og støttekreds.
Vi pynter stadig op herinde, udenfor er
der blæst og regn, og influenzaen har
indtaget Klim Friskole, vi har mange
elever, der er syge lige nu. På kontoret
tumler vi med at styre varmen, nogle
dage arbejder Ejgil og jeg i et drivhus,
og så slukker vi for radiatoren. Andre
dage er det, som i dag, nødvendigt
med hue, hjemmeløse vanter og
halstørklæde for at holde varmen. Som
regel kommer de sidste dage efter
dagene med meget varme, da jeg har
en tendens til at glemme at tænde for
radiatoren igen ;-)
7.-9. kl. får en danskaflevering tilbage i
disse timer, det sker med en mundtlig
gennemgang af, hvad de har gjort
godt, og hvad de kan arbejde med for
at gøre det endnu bedre næste gang.
Musicaludvalget (Helle, Gitte og Kristian) knokler med at få lagt rammerne for musicalen. Og
glæd jer det bliver godt ☺
Nyt fra bestyrelsen:
Vi har, i bestyrelsen, besluttet, at vi gerne vil tjene penge ved at deltage i X-terra i
Slettestrand den 18. og 19. aug. i år.
Sidste år fik vi 500 kr. pr voksen, som hjalp ved eksempelvis at stå på ruten, hjalp med
oprydning, uddeling af sandwich eller andet for ca. 2 - 4 timers hjælp. Vi satser på det samme
i år. Vi har derfor brug for jeres hjælp og vil gerne have så mange af jer som muligt til at
hjælpe. Det er gode penge, som er let tjente. Sæt derfor gerne kryds i kalderen og kontakt
Charlotte eller jeg for at blive skrevet til at kunne hjælpe enten den ene eller begge dage i
nogle timer.
Juletræssalget gav en fortjeneste på ca. 4.000 kr.
Vi vil fortsætte med dette og håber, flere og flere vil benytte sig af det gode tilbud om levering
og afhentning af juletræ.
På bsv
Helle Røge
Bog”udsalg”:
Vi har besluttet os for at få ryddet op i bogreolerne i gangen. Vi vil have flyttet bøgerne ind i
delelokalet, så der bliver mere plads og luft på gangen. Derfor kasserer vi over det næste
stykke tid en del bøger. Bøgerne bliver lagt i en kasse, hvorfra børnene er velkommen til at
tage de bøger, de gerne vil have med hjem. Når der er gået en uges tid, tømmer vi kassen og
fylder den med nye kasserede bøger. Så udnyt det og få nye bøger til reolen derhjemme, der
er mange gode bøger blandt de kasserede.
0.-3. kl. i biografen:
På tirsdag den 6/2 skal eleverne fra 0.-3. kl. i biografen sammen med Helle og Kristian. De
kører derind efter morgensang og er tilbage igen inden kl 12.00. De skal se en animationsfilm
om en pige, der leder efter sin forsvundne morfar.
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4.-6. kl. til Vejlernes Naturfriskole:
På onsdag den 7/2 er eleverne fra 4.-6. kl. blevet
inviteret til Vejlernes Naturfriskole for at se
generalprøve på deres skuespil. Walther kører
Søren og eleverne derop ved 9.30-tiden og henter
dem igen, når stykket er færdigt.
Vinterbanko:
Fredag den 9. februar er det tid for det årlige
bankospil på Klim Friskole. Vi åbner dørene kl.
14.30, hvor der er mulighed for at købe plader,
amerikansk lotteri og nyde en kop kaffe med
hjemmebag i Cafeen. For elever til og med 3. kl.
er der arrangeret børnebanko i k-fag.
Kl. 15.30 går spillene i gang. Vi håber, at se jer
alle sammen til nogle rigtig hyggelige timer, hvor
der er mulighed for at vinde nogle rigtig fine
gevinster.
Bod:
På mandag sælger eleverne i 7.-9. kl. pølsehorn.
Forsendelsesproblemer:
I sidste uge fik vi rigtig mange fejlmeddelelser på
udsendelsen af ugebrevet. Jeg har skrevet rundt
til hver enkelt af dem, der har været fejl ved, men
ikke modtaget svar fra alle, så jeg ved reelt
ikke,om ugebrevet går igennem på mailen. Hvis I ikke modtager ugebrevet på mail, vil I så
ikke være søde at gå ind på skolens hjemmeside www.klim-friskole.dk og finde ugebrevet der?
Det bliver altid udsendt onsdag, med mindre I får besked, og det er kun sket 1 gang, mens jeg
har skrevet ugebrevene.
Kalender:
6/2: 0.-3. kl. i biografen
7/2: Morgensang i kirken
4.-6. kl. generalprøve på Vejlernes Naturfriskole
9/2: Vinterbanko (husk gevinster)
12/2: Fastelavn
17-25/2: Vinterferie
27/2: 7.-9. kl. i biografen
1/3: Elevbespisning 2.-3. kl.
3-4/3: Messe i Klimhallen
Med venlig hilsen
Charlotte Kjeldgaard
Klim Friskole
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