Nyhedsbrev uge 43
Kære alle – forældre, elever og støttekreds.
Så er vi tilbage efter en god efterårsferie med et
fuldstændigt fantastisk vejr. Og så går vi ellers i gang
med at arbejde for fuldt tryk. I går var eleverne fra
0.-4. kl. i biografen, hvor de så Den utrolige historie
om den kæmpestore pære. Det er en helt fantastisk
historie skrevet af Jacob Martin Strid, som jeg synes, I
skal give jer selv lov til at læse. I 0.-1. kl. har de
arbejdet med bogen gennem det sidste stykke tid, og
de har fået lavet rigtig mange fine ting i den
forbindelse.
I går aftes havde vi sangaften, hvor vi sang Kim Larsen sange. Det var en rigtig hyggelig aften
med 15 deltagere. Det er simpelthen så dejligt, at der er opbakning til de sangaftner, vi
arrangerer, men der kunne sagtens have været mange flere. Jeg synes, I skal unde jer selv
muligheden for en friaften og mødes med os til fællessang. Det er opløftende, hyggeligt, og
man går superglad hjem. Der kommer en sangaften mere i løbet af foråret.
I morgen sender vi eleverne fra 0.-4. kl. til Søstjernen i Hjortdal, hvor de skal optræde med et
par sange for vuggestuen og børnehaven derude. Jeg har haft en lille snak med dem om,
hvorfor de skal derud. Eleverne havde mange forslag, bl.a. ”Fordi vi skal give børnene i
Hjortdal en god oplevelse.” ”Fordi vi skal vise dem, at vi har det godt med hinanden.” ”Fordi
børnene i Hjortdal skal høre noget musik.” Jeg synes faktisk, det er nogle gode svar, som jeg
blev rigtig glad af at høre.
Mens eleverne fra 0.-4. er i Hjortdal, skal eleverne fra 5.-6. kl. i biografen i Fjerritslev, hvor de
skal se filmen ”Fannys rejse.” Den handler om en pige under 2. verdenskrig, som skal tage
ansvaret for en gruppe yngre børn. Det er en fransk film, og jeg har altid haft det lidt
ambivalent med franske film, men jeg må indrømme, at omtalen af denne film lyder rigtig
spændende, og jeg kan godt misunde eleverne lidt.
I næste uge sætter vi så fuld fokus på Åben Skole, som vi har torsdag fra kl. 16.00-17.30. Vi
har inviteret skolestartere fra Klim Fribørnehave og fra Søstjernen i Hjortdal. De store elever
står klar til at vise rundt og lave aktiviteter med gæsterne, som vi håber, der kommer en del
af.
Julebanko:
De sidste par år har vi haft vinterbanko, men i år har vi besluttet at flytte det tilbage til den
oprindelige placering. Derfor har vi julebanko fredag den 30. november. I den forbindelse har
vi brug for jeres hjælp. Hver familie skal aflevere en gevinst til en værdi af 50 kr. Gevinsterne
skal være afleveret senest mandag den 26. november. Desuden vil nogle af jer blive kontaktet
af bestyrelsen, som vil fordele butikker og firmaer i området mellem jer, så I skal samle
gevinster sammen.
Velkommen og farvel:
I mandags bød vi velkommen til Valdemar. Valdemar går i 1. kl. Han kommer fra Hjortdal, har
tidligere gået på Fjerritslev skole. Vi vil gerne byde Valdemar og hans forældre velkommen til
Klim Friskole, vi håber, I bliver glade for valget.
I dag har vi så taget afsked med Johanne fra 6. kl. Johanne skal begynde på Fjerritslev skole.
Vi ønsker Johanne og hendes familie held og lykke fremover.
Bod:
På mandag sælger eleverne fra 7.-9. kl. pølsehorn og en overraskelse.
0.-1. kl. skolesundhedsplejerske:
På mandag skal eleverne i 0. klasse til indskolingsundersøgelse hos skolesygeplejersken.
Eleverne har fået seddel med hjem vedr. dette, men I får lige tidspunkterne her også.
8.15-9.00
Andrea
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9.15-10.00
10.15-11.00
11.15-12.00
12.15-13.00

Naja
Sofie-Line
Kalle
Harald

Skolesundhedsplejersken vil gerne, at en af forældrene deltager i undersøgelsen.
Praktikant:
Fra mandag den 5/11 til fredag den 14/12 skal vi have en praktikant fra Aalborg Seminarium.
Han hedder Morten og skal have engelsk i 7.-9. kl. og 2.-4. kl. samt have matematik i 7.-9. kl.
og 5.-6. kl.
Morten går på 3. årgang på Aalborg Seminarium, han er tidligere elev fra Vedsted Friskole i
Birkelse, så han kender til friskoleverdenen. Han er i fuld gang sammen med klassens lærere
at planlægge de 6 uger, han skal være hos os.
Fysioterapeutstuderende:
På fredag kommer der en gruppe på 5
fysioterapeutstuderende fra UCN i Aalborg. De har bedt
om lov til at komme og observere eleverne i 0.-4. kl. i
forbindelse med en opgave, de skal lave. Opgaven, de
skal lave, handler om Børn og unges krop, kost og
sundhedsvaner, og gruppens fokus er på fysisk aktivitet i
løbet af skoledagen. De vil udover at observere
undervisningen også lave et interview med de enkelte
elever og lærerne. Senere vil de komme med
tilbagemelding om, hvordan vi kan implementere fysisk
aktivitet i undervisningen.
Bordtennisborde:
Vi skal have bordtennisbordene flyttet fra Hanne og Oles lade til skolen. Eleverne efterspørger
dem, så jeg har brug for, at der er en forælder eller to, der vil flytte dem på skolen. Når man
melder sig til at flytte dem hertil, forpligter man sig også til at køre dem tilbage til påske, det
kniber lidt at finde frivillige til den tjans.
Idræt:
Vi er kommet ind i vinterhalvåret, og i den forbindelse går vi i gang med at have idræt
indendørs. De store elever fra 4. og opefter har idræt i hallen i morgen for første gang i dette
skoleår. Så husk indendørs sko.
Kalender:
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 kl. 11.00
1/11: Åben skole
1-2/11: Udskolingsarrangement.
5/11: Skole-hjemsamtaler 7.-9. kl.
6/11: Skole-hjemsamtaler 5.-6. kl.
Skole-hjemsamtaler 7.-9. kl.
7/11: 7.-9. kl. besøg af trafikinformatør
13/11: Skole-hjemsamtaler 0.-1. kl
14/11: Bestyrelsesmøde
22/11: Kompetenceforum
30/11: Julebanko
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Med venlig hilsen
Charlotte Kjeldgaard
Klim Friskole
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