Nyhedsbrev uge 16
Kære alle – forældre, elever og støttekreds.
I går havde vi en dejlig formiddag med en hel skole fuld af aktive børn, der samlede skrald op i
Thorup-Klim området. Alle eleverne gik til opgaven med krum hals. I år blev der indsamlet 110
kg. Det er væsentligt mindre end sidste år, om den mindre mængde skyldes det faktum. at vi
var rundt sidste år, eller om det er fordi, folk er blevet mere bevidste om ikke at smide affald
ud af bilvinduerne, ved jeg ikke, med det er da meget positivt, at der er mindre affald.
Vi vil i næste skoleår fastlægge nogle dage, hvor en klasse vil samle affald i lokalområdet.
Vi er godt i gang med forårets skole-hjemsamtaler. Gitte og Helle begyndte i går, Anette
forsætter i morgen, og Søren og Kristian har i næste uge.
Blokdag:
På mandag har vi blokdag. Eleverne møder alle fra kl 8.15-13.50.
0.-3. kl. skal på tur til Klim Bjerg, de skal have madpakke, drikkedunk, tøj efter vejrudsigten
og en lille turtaske med, da de selv skal bære det hele både frem og tilbage.
4.-6. kl. skal være på skolen, hvor de skal lave et miniprojekt om cola.
De store elever i 8.-9. kl. skal også til Klim Kalkovn, hvor de skal arbejde med at producere en
film. De skal også medbringe en god madpakke, drikkedunk, tøj efter vejrudsigten og en
taske, der er egnet til at bære.
Kniv:
I går blev der fundet en lommekniv udenfor på
legepladsen, (se billedet). Jeg regner ikke med,
at der er nogle af jer forældre, der er uenige med
mig i, at knive selvfølgelig ikke hører hjemme på
skolen. Kniven kan afhentes af ejerens far eller
mor
på kontoret.
Bod:
Pga. blokdag er der ingen bod på mandag.
Kalender:
19/4: Koncert med Østvendsyssel Ungdomsskole kl 10.30-11.30
Skole-hjemsamtaler 2.-3. kl.
23/4: Blokdag
24/4: Skole-hjemsamtaler 7.-9. kl.
1/5: Elevspissammen 0.-1. kl laver mad
2/5: Morgensang i kirken
3/5: Udskolingsarrangement
4/5: Tandlægen kommer til 8. kl.
Med venlig hilsen
Charlotte Kjeldgaard
Klim Friskole

klim-friskole.dk
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