Nyhedsbrev uge 50
Kære alle – forældre, elever og støttekreds.
I går fortalte børnene fra børnehaven til morgensang, at de havde haft besøg af drillenissen i
børnehaven. Drillenissen havde vendt alle billederne om, så de vendte med hovedet nedad, jeg
gav børnene besked på, at de skulle beholde drillenissen i børnehaven, vi vil ikke have ham
herover. Men da eleverne fra 0.-1. kl. kom op i klassen, opstod der stor opstandelse. Alle
elevernes borde var flyttet rundt og stod ud mod væggen, og nissen havde skrevet på tavlen,
at eleverne skulle gå i køkkenet, hvor de fandt en kasse med ingredienser til at lave borsjtj. Så
0.-1. kl. lavede en utrolig lækker suppe.
I dag har vi sendt eleverne fra 0.-3. kl. til julefrokost på Feriecenter Slettestrand. Det var en
flok glade festklædte børn, der steg ombord på bussen. Jeg håber, de hygger sig rigtig meget
og kommer hjem med gode oplevelser.
Juletræer:
Kære alle
Vi har fortsat lidt juletræer fra Røge
Holm tilbage. Det er muligt selv at hente
et af disse juletræer for 150 kr. Hvis du
afhenter et selv, skal du blot sende en
sms til Helle Røge 30263099 og aftale
betaling med hende.
PBV Helle Røge
Lucia:
I morgen tidlig er der Luciaoptog.
Pigerne har øvet, og jeg er sikker på, det
bliver rigtig stemningsfuldt som altid,
når lyset lige så stille nærmer sig nede i
salen. Hvis I har mulighed for at deltage,
er I meget velkommen til morgensang.
Ekstra bod:
Fredag afholder eleverne i 7.-9. kl. en lille ekstra bod, hvor de sælger 3 æbleskiver for 10 kr.
Hvis jeres barn vil købe det, er I nødt til at sende penge med fredag.
Bod:
På mandag sælger eleverne i 7.-9. kl. pølsehorn og en overraskelse i boden.
Husk tilbagemeldinger:
Husk tilbagemeldinger til juleafslutning og angående transport på Walthers fridage.
Kalender:
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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