Nyhedsbrev uge 17
Kære alle – forældre, elever og støttekreds.
Foråret er kommet til Klim, de store elever i 7.-9. kl. er sendt ud for at rydde græsset for flis,
sten og grene, så Walther kan komme i gang med at slå græs. Det er utroligt, hvad de største
elever kan gøre med hænderne i lommerne ;-)
Vi har indtil nu haft delt eleverne i frikvartererne således, at de små måtte spille fodbold i det
første frikvarter, mens de store elever har haft fodboldbanen i det sidste frikvarter. Det har vi
fra i dag ændret, således at alle må være med, og alle må
spille sammen. Vi vil gerne, at alle elever kan være sammen
og tage hensyn til hinanden både i frikvartererne, men også i
timerne, og hvis vi skiller dem af, får de ikke rigtig mulighed
for at øve det, med de udfordringer det giver. Vi ønsker ikke
at være en skole, hvor eleverne er delt, så de ingen kontakt
har på tværs af klasserne.
Efterlysning:
Helle efterlyser store plastikurtepotter, som hun skal bruge til
et projekt i 0.-1. kl. Hvis I har nogle i overskud, modtager vi
dem med glæde.
Bod:
På mandag sælger eleverne i 7.-9. kl. pølsehorn, pizzasnegle
og en overraskelse.
Brobygning:
Eleverne i 8. kl. skal i brobygning mandag til torsdag i næste uge. Fredag er der almindelig
skoledag for dem. De elever, vi har i 8. kl. i år, har valgt mange forskellige uddannelser, der er
nogle, der skal til Lundbæk Landbrugsskole, nogle skal på Fjerritslev Gymnasium på STX, HHX
og HF, andre har valgt Tech College eller EUC Nordvest. Det er dejligt, de udnytter muligheden
for at komme rundt og prøve flere forskellige uddannelser.
Udskolingsarrangement:
I kalenderen stod der, at vi skulle have det sidste udskolingsarrangement torsdag den 3. maj,
men da det er mig, der sammen med Gitte skal have dette arrangement, og da jeg skal på
kursus i Persondataforordningen, er vi nødt til at flytte det til en ny dato, som bliver den 15.
maj. Tidsrummet kommer i næste nyhedsbrev.
Elev-spissammen:
Pga. skolesygeplejerske til 0. kl. er vi også nødt til at flytte elev-spissammen den 1. maj til
fredag den 4. maj.
At lave en kalender ved skoleårets start, der holder, er vist en umulighed.
Kalender:
30/4-3/5: 8. kl. brobygning
2/5: Morgensang i kirken
4/5: Elevspissammen 0.-1. kl laver mad
Tandlægen kommer til 8. kl.
10-13/5: Kr. Himmelfartsferie
14/5: Kompetenceforum
15/5: Udskolingsarrangement
28/5-1/6: Lejrskole
Med venlig hilsen
Charlotte Kjeldgaard
Klim Friskole
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