Nyhedsbrev uge 40
Kære alle – forældre, elever og støttekreds.
Hvor er efteråret en smuk årstid, især når solen skinner, og der er stort set vindstille. Sådan er
det lige nu udenfor mit vindue på kontoret. Og når jeg samtidig kan sidde og høre børnene,
der leger ude på legepladsen, så har jeg altså et af verdens bedste jobs.
Indenfor på skolen går livet stille og roligt videre. Vi har mindedes Kim Larsen til morgensang,
der har været morgensang i kirken med Peter Haandsbæk, som i dag har fortalt slutningen på
historien om kong Saul, en fortælling han begyndte sidste onsdag, eleverne har stadig idræt
udenfor selvom temperaturen er dalet, så nu er de nødt til at være aktive for at holde varmen
og de store elever er ramt af hormonforstyrrelser, Amors pile og overgangsstemmer. Alt i alt
en helt almindelig uge på Klim Friskole.
Efterlysning SFO:
Fritteren vil gerne have æggebakker,
korkpropper og strikkepinde, helst
rundpinde, nr. 8, hvis der er nogle, der har
tilovers.
7. kl. og Luthers nøgle:
Eleverne i 7. kl. skal i morgen torsdag til
Bratskov, hvor de skal deltage i
rollespillet ”Luthers nøgle.” De bliver
afhentet på skolen kl. 12.20 og kørt direkte
til Bratskov. Jeg går ud fra, I forældre har
fået separat besked fra Peter vedr.
hjemtransport?
Spil-dansk arrangement:
Torsdag den 25/10 er spil dansk dag. Derfor har vi besluttet, at eleverne fra 0.-4. kl. skal til
Hjortdal, hvor de skal optræde med et par sange, de har indøvet og lave nogle sanglege
sammen med børnene derude. De kører fra skolen efter morgensang og er tilbage senest kl.
11.00, hvorefter der er almindelig undervisning resten af dagen.
Emneuge:
På mandag når eleverne skal ud at grave og samle kartofler sammen, skal de have madpakke
og drikkedunk med i en lille taske, som de selv skal bære. Husk tøj og sko der må blive
møgbeskidt.
Bod:
Pga. emneuge er der ingen bod i næste
uge.
Kalender:
8-12/10: Emneuge
Uge 42: Efterårsferie
23/10: 0.-4. kl. i biografen
25/10: 0.-4. kl. til Søstjernen i Hjortdal
5.-6. kl i biografen
Skole-hjemsamtaler 2.-4. kl
29/10: Teater med Bjerget Efterskole
1/11: Åben skole
1-2/11: Udskolingsarrangement.
Med venlig hilsen
Charlotte Kjeldgaard
Klim Friskole
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