Nyhedsbrev uge 20
Kære alle – forældre, elever og støttekreds.
Så sker det, I får et kort ugebrev J
I mandags havde vi en rigtig hyggelig dag, som var godt og grundigt booket op. Eleverne i 0.1. kl. lavede rigtig lækker mad til os alle sammen, vi fik pitapizza med grøntsager til, jeg skal
love for, at menuen faldt i god jord, der var flere af eleverne, der gav udtryk for, at de ville
hjem og bearbejde jer forældre for at få det til aftensmad også. Tak til 0.-1. kl for lækker mad.
Efter skoletid havde 7.-9. kl. det sidste udskolingsarrangement i dette skoleår. Vi var på Klim
Strand camping, hvor vi var i badeland med en flok glade elever, som havde penge med og
efter svømmehallen købte den ene sindssygt store is efter den anden. Derefter et
informationsmøde for forældre og elever i 8.-9. kl. som skal på lejrskole til Berlin. Sidst men
bestemt ikke mindst var vi til fernisering i Fjerritslev Kino, hvor vores elever har lavet en rigtig
flot udstilling med den kunst, de har lavet lige før påske, og for 0.-1. klasses vedkommende
efter påske. Det er en super flot udstilling, som jeg synes, I skal give jer selv tid til at tage ind
og se, den er der indtil sommerferien.
7.-9. kl. er i fuld gang med deres projektuge,
og i dag begynder det at stramme til for dem,
de skal fremlægge i morgen, så de øver på
livet løs.
I næste uge står den på lejrskole for alle
eleverne, I skulle alle have fået informationer
sendt hjem. Vejret ser lidt broget ud, det ser
ud som om, alle skal huske regntøjet L Jeg
håber, det ændrer sig, når vi kommer tættere
på, men tjek vejrudsigten. Jeg ønsker alle en
rigtig god lejrskole, og jeg håber, eleverne
kommer hjem med de bedste oplevelser.
Kalender:
16/5: Pubertetsundervisning 5.-6. kl.
20-24/5: Lejrskoleuge
27/5: Blokdag
28/5: CK ledermøde
4/6: Møde for forældre til kommende børnehaveklasse
6/6: Forårskoncert
Bestyrelsesmøde
7/6: CK ledermøde
13/6: Kompetenceforum
17-26/6: Emneuge
26/6: Dimission for afgangselever
Fælles afslutning for alle
27/6: Sidste skoledag
28/6: 7. kl. møder ind og gør hovedrent

1. kl. har regnestafet

Med venlig hilsen
Charlotte Kjeldgaard
Klim Friskole

klim-friskole.dk
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