Nyhedsbrev uge 12
Kære alle – forældre, elever og støttekreds.
Dette er skrevet tirsdag eftermiddag, vi øver og øver, og lige nu er panikken ved at brede sig
lige så stille, men de erfarne siger, at det er, som det skal være. Vi bliver klar til torsdag kl.
10.00, hvor vi har generalprøve for bedsteforældre og andre inviterede.
Nyt fra bestyrelsen:
Der er sendt indbydelse ud til generalforsamlingen den 10. april. Vi håber rigtig mange af jer
vil deltage - også til stegt flæsk inden. Der er tilmelding til Helle Røge på tlf. 30263099
eller helle.roge@hotmail.dk
Vi har haft fællesmøde med Klim Fribørnehave og Vuggestue. Det er besluttet, at vi holder
fælles arbejdsdag i august /september måned. Datoen vil blive sendt ud, så snart den er
fastsat. Vi var alle tilfredse med Messen, og det har givet konkrete indskrivninger til
Fribørnehaven og vuggestuen. Vi tror på, at det på sigt giver indskrivninger af børnene til
skolen senere.
Vi arbejder i bestyrelsen med at finde frem til arrangementer i lokalområdet. Vi ønsker at
deltage, hvor det er muligt med henblik på at være synlige, samt at vi få en indtjening til
skolen. Vi håber, mange af jer vil bakke op om disse arrangementer både for fællesskabets
skyld, men også for at yde et økonomisk bidrag til vores skole på denne måde.
Indtil nu er det besluttet, at vi deltager til:
- Dyrskuet i Fjerritslev den 26. maj
- Parkeringsvagt til Traktortræk på Gravensgård den 15. juni med 20 personer
- X-terra den 18. og 19. august med 20 personer
Hvis du allerede nu ved, at I gerne vil deltage til nogle af ovenstående arrangementer, så
kontakt endelig et bestyrelsesmedlem.
Har I andre arrangementer, der kan være relevante, så sig endelig til. Vi er åbne for forslag.
PBV
Helle Røge
Premiere og fredag:
Torsdag aften vil vi gerne se jer forældre og søskende til premiere på Fortællingen om Ronja
og Birk.
Eleverne skal møde kl. 18.00, og forestillingen går i gang kl. 18.30. Efter forestillingen er der
lagkagebord og kaffe.
Vi glæder os til en rigtig hyggelig aften. Husk at sende varmt tøj og lommelygter til børnene,
så de kan lege mørkegemme.
Fredag står i oprydningens tegn, så skolen er klar til almindelig undervisning igen tirsdag efter
påske. Efter en uge med musical er alle eleverne godt brugte, så hvis I har mulighed for det,
er det ok med os, at eleverne fra 0.-3. kl. holder fri fredag, vi vil bare gerne vide det, så vi
ikke skal ringe rundt til jer fredag morgen og efterlyse eleverne.
Hjælp til flytning af bordtennisborde:
Vi har pakket bordtennisbordene sammen, for nu er det forår ;-) Derfor mangler vi hjælp til at
få bordene kørt ud til Hanne og Ole, hvor de skal stå sommeren over. Er der en af jer
forældre, der vil bruge en halv time på at få dem flyttet, hører jeg meget gerne fra jer, vi vil
gerne have dem væk, inden vi begynder igen efter påske.
Fund af bilnøgle:
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Tirsdag morgen er der fundet en nøgle til en Ford ude i gruset på parkeringspladsen. Er der
nogle, der mangler en bilnøgle, kan den afhentes på kontoret.
Oprydning garderobe og glemt tøj:
I forbindelse med påskeferien er det en kærkommen lejlighed til at få ryddet op i elevernes
garderobe og i deres kasser. Så når I nu alligevel er på skolen torsdag aften, vil I så ikke være
søde at tjekke knagerækkerne for overtøj og tage det med hjem, der hænger rigtig meget,
som stort set aldrig bliver brugt.
I lighed med tidligere lægger vi alt det glemte tøj og de glemte tasker ind i 2.-3. kl., så sørg
lige for at vende derind omkring, der er en del!!! Det, der ikke bliver fjernet torsdag aften,
ryger til genbrug.
Ipad leasing ophør:
Med udgangen af marts måned ophører leasingperioden for dem, der leasede iPads fra
begyndelsen af projektet. Vi fortsætter med at anvende iPadsene i undervisningen, og det er
mit indtryk, at de iPads eleverne har stadig er velfungerende. Med udgangen af
leasingperioden har I som forældre 3 valgmuligheder for, hvad I ønsker at gøre fremadrettet
med jeres barns iPad. De tre muligheder er som følger:
1. Frikøb af iPaden til det der svarer til 3 måneders leasing, dvs. 3x165 kr. = 495 kr. Der
er i denne løsning ikke forsikring med mere.
2. At aflevere iPaden og lave en ny leasingkontrakt, de nye iPads, vi leaser, er steget i
pris, så den månedlige pris er ca. 175 kr.
3. Fortsat forsikring af iPaden, hvad denne pris bliver ved vi ikke helt endnu, da Atea ikke
er vendt tilbage trods flere rykkere. Så snart jeg har fået besked fra Atea, sender jeg
det ud til jer.
Jeg vil gerne have besked om, hvilken løsning I vælger senest den 6. april, jeg håber vi har
hørt fra Atea inden.
Pasning i sommerferien:
Jeg har sendt besked ud til alle forældre med børn i SFO’en om at melde ind, hvis man har
behov for pasning i sommerferien, dagen efter Kr. Himmelfartsdag samt den 4. juni. Husk der
er svarfrist senest den 31. marts. Der er pt. svar fra 4 hjem!!
Det er af hensyn til planlægning af personalets ferie, personalet i børnehaven, som varetager
SFO-pasningen i sommerferien, har lige som alle andre i Danmark krav på at vide 3 måneder
før, hvornår de har sommerferie.
Idræt:
Efter påskeferien begynder foråret rigtig for alvor, så er det slut med idræt i hallen, og vi
begynder igen at have idræt udenfor. Sørg for at sende idrætstøj med eleverne der passer til
vejrudsigten.
8.-9. kl. arbejdsdag:
12 april har eleverne i 8.-9. kl. deres sidste arbejdsdag i dette skoleår. Så det er med at få
dem sparket afsted og søge noget arbejde, så de kan tjene de 600 kr. til lejrskolen.
Præcisering konflikt:
I det brev jeg sendte hjem i sidste uge vedr. en mulig konflikt, kunne det forstås sådan, at alle
lærere på Klim friskole er ramt af lock out. Det er IKKE tilfældet, hvis lock outen træder i kraft,
er der, som det ser ud lige nu, 2 lærere der bliver ramt. Årsagen til denne lidt kryptiske
udmelding er, at vi får forskellige beskeder alt afhængigt af, hvem vi snakker med, det gør det
hele lidt lettere at navigere i (ironi kan forekomme).
Om og hvornår konflikten træder i kraft, ved vi stadig ikke mere om. Al forhandling foregår
lige nu ved forligskvinden, og der slipper ingenting ud fra.
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Musical på Bjerget:
Onsdag den 4. april er eleverne fra 4.-9. kl inviteret til musical på Bjerget Efterskole. De
opfører i år Grease. Stykket begynder kl 10.00, og de bliver kørt til og fra skolen af Walther.
Eleverne har almindelig undervisning før og efter musicalen.
Kalender:
22/3: Musical premiere
24/3-2/4: Påskeferie
4/4: Morgensang i kirken
Bestyrelsesmøde
10/4: Generalforsamling
12/4: 7. kl. konfirmanddag
8.-9. kl arbejdsdags
16/4: Kompetenceforum
17/4: Skole-hjemsamtaler 0.-1.
Skole-hjemsamtaler 4.-6.
19/4: Skole-hjemsamtaler 2.-3.
23/4: Blokdag
24/4: Skole-hjemsamtaler 7.-9.
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Med venlig hilsen
Charlotte Kjeldgaard
Klim Friskole
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