Nyhedsbrev uge 33
Kære alle – forældre, elever og støttekreds.
Så er vi i gang, og hvor er det bare dejligt. Eleverne er glade, vi får historier om ferien,
oplevelser og vi får at vide, hvor mange is de har spist, alt er totalt, som det skal være. Status
på de første 3 dage er en arm i gips, et hul i hovedet, mange skrammer og blå mærker og
utallige knus, hvad kan man egentlig ønske sig mere.
Ugebrevene i år bliver lidt kortere og mere i punktform. Jeg har fået flere undervisningstimer
pga. nedgang på lærersiden, så tiden er presset.
Velkommen:
I søndags bød vi udover dem, der stod i sidste
ugebrev, velkommen til Emelie og Sebastian, som er
flyttet til Hjortdal fra Sydsjælland sammen med deres
forældre Maria og Danni. Emelie er begyndt i 0. kl., og
Sebastian er begyndt i 3. kl. Vi glæder os til
samarbejdet med jer og håber, I bliver glade for
Nordjylland.
Legetøj:
Hvis nogle af jer i oprydning derhjemme finder
brætspil, biler, dyr, klodser, dukker eller lign. I gerne
vil af med, er børnehaveklassen meget glade
modtagere. Med 13 elever er der brug for lidt mere,
end der tidligere har været. Klodserne behøver ikke
være Lego, træklodser, der kan stables og bruges til at
bygge garager, stalde og huse af, er også velkomne.
Syltetøjsglas:
Jette vil gerne, at eleverne i 1.-3. kl. hver har et lille
syltetøjsglas med i skole på fredag. De skal bruge det
til k-fag.
Walters telefonnummer:
Flere af jer har efterspurgt Walters telefonnummer, så I kan give ham besked, hvis jeres barn
ikke skal med bussen om morgenen eller sættes af et andet sted om eftermiddagen. I sender
bare en SMS til 28 77 31 84.
Skema og årshjul:
Vedhæftet dette ugebrev er klasseskemaer og et årshjul med de ting, der er mødepligt til.
Infofolder:
Vi plejer hvert år at lave en infofolder med elev- og forældrenavne, adresse og
telefonnummer, som udleveres til de enkelte hjem og støttekredsen. Hvis I ikke ønsker at
have jeres data i den folder, skal vi have besked senest fredag den 23. august. Ligeledes skal
evt. rettelser meddeles senest denne dag.
Fripladstilskud:
Hvis I ønsker at søge fripladstilskud, skal I sørge for at få søgt senest 2. september. Skema er
vedhæftet.
Kalender:
14/8: Bestyrelsesmøde
22/8: Udskolingsarrangement for 7.-9. kl.
Forældremøde i 0. kl. 19.00-21.00
26/8: Forældremøde 7.-9. kl
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29/8:
3/9:
4/9:
10/9:
11/9:
14/9:

Aktivitetsdag for Søstjernen, Klim Fribørnehave og 0. kl.
Forældremøde 1.-3. kl.
Morgensang i kirken
Blokdag (Naturens dag)
Forældremøde i 4.-6. kl.
Arbejdsdag

Med venlig hilsen
Charlotte Kjeldgaard
Klim Friskole
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