Nyhedsbrev uge 15
Kære alle – forældre, elever og støttekreds.
Foråret er kommet, solen er fremme og er begyndt at have magt, så det bringer håb om at
vinteren endelig slipper taget.

2.-3. kl. har lavet de fineste skyggebilleder i k-fag.

Nyt fra bestyrelsen:
Vi havde generalforsamling tirsdag den 10.
april. Vi var ca. 50 personer til spisning, og
der kom flere til generalforsamlingen. Det
blev en god aften og tak til alle jer som
kom.
Thomas og Allan blev genvalgt og Frederik
Røge Holm blev valgt ind i bestyrelsen. Vi
konstituerede os efter generalforsamlingen:
Formand; Helle Røge, Næstformand:
Frederik Røge Holm, Kasserer: Allan
Rægaard, Sekretær: Thomas Wessel Fyhn,
Menige medlemmer: Louise Klit, Dorte Bach
Andersen, Tanja Nielsen.
Vi har første møde den 25. april.
Pbv. Helle Røge

Bordtennisborde:
Jeg har de 2 sidste ugebreve efterlyst en forældre, der vil køre bordtennisbordene ud til Hanne
og Ole. Det er en simpel og overkommelig opgave, som tager max en halv time. Så giv lige
lyd.
Affaldsindsamling:
På tirsdag den 17/4 fra 10.30-12.30 holder vi affaldsindsamling i Thorup-Klim området.
Klasserne bliver fordelt på forskellige områder og skal ud og samle ind i de to timer. 0.-1. kl.
skal samle ind i Anemoneskoven og langs vejen derover. 2.-5. kl. samler ind i Klim by. 6. kl.
bliver kørt til Thorup og skal samle ind langs cykelstien til Klim, 7.-9. kl. kommer på nogle
ruter rundt i området, det vil være en fordel for dem, hvis de har cykler med.
Koncert med Østhimmerlands ungdomsskole:
På næste torsdag den 19. april får vi besøg af nogle elever fra Østhimmerlands Ungdomsskole,
som vil give en lille koncert på en times tid. Det foregår i skoletiden, og alle eleverne deltager.
Bod:
I næste uge sælger eleverne i 7.-9. kl. sandwich og pastasalat.
Idræt ude:
Vi er begyndt at have idræt udenfor igen. Vinden er rigtig kold, så idræt i shorts og t-shirt er
ikke så god en ide lige nu. Vær lige opmærksom på det, når I pakker børnenes idrætstasker.
Kalender:
12/4: 7. kl. konfirmanddag
8.-9. kl arbejdsdag
16/4: Kompetenceforum
17/4: Koncert med Østvendsyssel Ungdomsskole kl 10.30-11.30
Skole-hjemsamtaler 0.-1. kl.
Skole-hjemsamtaler 4.-6. kl.
19/4: Skole-hjemsamtaler 2.-3. kl.
23/4: Blokdag
24/4: Skole-hjemsamtaler 7.-9. kl.
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1/5:
2/5:
3/5:
4/5:

Elevspissammen 0.-1. kl laver mad
Morgensang i kirken
Udskolingsarrangement
Tandlægen kommer til 8. kl.

Med venlig hilsen
Charlotte Kjeldgaard
Klim Friskole
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