Nyhedsbrev uge 48
Kære alle – forældre, elever og støttekreds.
Vi er i fuld gang med at gøre klar til dette års julebanko. Gevinsterne vælter ind, på fredag
pynter vi skolen, og kl. 14.30 er vi klar til at byde velkommen til alle de gæster, der kommer
og har lyst til at spille. Kristian er i fuld gang med at planlægge elevspissammen, som han
fredag skal lave sammen med halvdelen af eleverne fra 7.-9. kl. De skal lave julefrokost, og
alle eleverne har fået en seddel, hvor de kunne vælge, hvilke slags mad de ville have. De
havde mulighed for at vælge mellem bl.a. sild, æg med rejer, rødspættefileter, tarteletter,
brunede kartofler, medister mv. Så eleverne i 7.-9. kl. får det helt store planlægningsarbejde i
gang, når de enkelte platter skal laves. Det bliver vildt lækkert, og vi glæder os alle til at
skulle hygge os omkring frokostbordet.
Julefrokost 0.-3. kl.:
Onsdag den 12. december er vi inviteret til
børnejulefrokost på Feriecenter Slettestrand. Vi har
besluttet, at alle elever fra 0.-3. kl. skal have tilbuddet
om at deltage. Der er vedhæftet nærmere info fra
Maria, Jette og Lone i dette nyhedsbrev.
Glemt tøj:
På fredag, når der er julebanko, lægger vi alt det
glemte tøj frem i et klasselokale. Jeg vil gerne bede jer
gå ind og tjekke, om I har noget, der hører jer til. Det,
der ikke er væk efter banko, bliver afleveret til Kirkens
Korshær fredag aften.
Bus fredag:
Da vi forventer, at alle eleverne deltager i julebanko og derfor ikke skal hjem efter skoletid
fredag, kører Walther ikke eftermiddagsruten.
Bod:
På mandag sælger eleverne fra 7.-9. kl. pizzasnegle og pølsehorn i boden.
Bjerget Camp:
Eleverne fra 6.-9. kl. har mulighed for at prøve en weekend som efterskoleelev på Bjerget
Efterskole. Der er vedhæftet info og invitation i dette nyhedsbrev.
Garderober:
Jeg har et par gange efterlyst varmt tøj og fodtøj til jeres børn. Det begynder at se ok ud, men
nu vil jeg gerne have jer til at hjælpe børnene med at holde orden i deres rum. Det er svært
for de yngste elever selv at overskue det.
Kalender:
30/11: Blokdag med juleklipning
Elevspis-sammen
Julebanko
5/12: Morgensang i kirken
13/12: Kompetenceforum
17/12: Bestyrelsesmøde
19/12: Juleafslutning aften
20/12: Juleafslutning i skoletiden.
3/1: 1. skoledag efter jul
Med venlig hilsen
Charlotte Kjeldgaard
Klim Friskole

klim-friskole.dk
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