Nyhedsbrev uge 23
Kære alle – forældre, elever og støttekreds.
Tiden flyver afsted, solen skinner, fuglene fløjter, og
afgangseleverne er i gang med at planlægge
underholdningen til sidste skoledag. I morges sang
vi ”Året drejer rundt” til morgensang, og jeg stod og
funderede over, at det ikke føles som ret lang tid siden, vi
sang augustverset.
Invitationerne til dimission for 8. og 9. kl. kommer med
eleverne hjem på torsdag; de elever er på vej ud. I aften
tirsdag har vi møde for kommende forældre i 0. kl.; de
elever er på vej ind. Sådan kører det rundt hele tiden.
Emneuge:
På torsdag skal eleverne vælge sig ind på de
virksomheder, de ønsker at arbejde i, mens vi har
emneuge. Lærerne er i fuld gang med
detailplanlægningen, og jeg er sikker på, det bliver et par
fantastiske uger, vi får.
Afslutning:
Onsdag den 26. juni vil vi gerne invitere jer alle op til afslutning. Vi mødes kl. 18.15, hvor
boderne åbner, I vil i løbet af emneuge får lidt mere informationer om, hvad de forskellige
boder byder på, men der vil i hvert fald blive mulighed for at købe noget mad. Boderne er
åbne fra kl. 18.15-19.45, kl. 19.50 mødes vi i fælleslokalet, hvor I muligvis får udleveret
skema for det kommende skoleår, vi synger en sang og ønsker hinanden en god ferie.
Forårskoncert:
Jeg gentager lige mig selv, vi har forårskoncert på torsdag fra kl. 16.45-18.00, som jeg skrev i
mailen til jer alle i går, er der mødepligt. Hver klasse har indøvet et nummer, som de skal
fremføre, og klassekammeraterne er afhængige af, at alle møder op.
Skolestart:
Første skoledag efter en dejlig sommerferie bliver
SØNDAG den 11. august.
Kalender:
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

Med venlig hilsen
Charlotte Kjeldgaard
Klim Friskole

klim-friskole.dk
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