Nyhedsbrev uge 37
Kære alle – forældre, elever og støttekreds.
Der er totalt stille på skolen i dag, alle elever og lærere er på tur, så det er lidt mærkeligt at
være her om formiddagen, når der er så stille. Vejret var fra morgen flot med solskin, det har
dog ikke holdt ved, men i forhold til det der har været de sidste dage, har det været ok. Mon
ikke de alle kommer hjem med gode oplevelser?
Vi har besluttet os for at arbejde med at skærpe elevernes nysgerrighed og deres kendskab til
det danske sprog ved hver uge at have et ugens ord eller ordsprog, som vi offentliggør til
morgensang. Tanken er så at eleverne kan undre sig, undersøge ordet og snakke med jer om
det derhjemme, så måske kommer I også lidt på arbejde J
Urtepotter:
Søren skal i forbindelse med bio/geo lave et planteforsøg, og han efterlyser i den forbindelse
nogle urtepotter, så hvis I har nogle plastikurtepotter, er Søren den meget glade modtager af
dem.
Bod:
Der er bod på mandag hvor eleverne fra 7.-9. kl. sælger hjemmelavet pizza og pizzahorn til 10
kr.
Gave til Kristian:
Lige en reminder. Hvis I vil være med til barselsgave til Kristian, skal I senest fredag enten
sende 10 kr med jeres barn i skole eller mobile pay til box69859. Der kommer et billede op
med balloner og teksten Kristian barsel, når I taster det nummer.
Elevspissammen:
På tirsdag har vi elevspissammen. Det betyder, at i denne omgang 4.-6. kl. laver mad til hele
skolen, og at vi så spiser sammen ved 10-tiden. Eleverne skal stadig have madpakke med,
men I kan godt skrue lidt ned for mængden. Menuen på tirsdag står på Brændende kærlighed.
Kalender:
12/9: Kompetenceforum
13/9: Bogbus
14/9: Arbejdsdag
16/9: 8. kl. skills
17/9: Elevspissammen
Bestyrelsesmøde
18/9: 7. kl. Luthers nøgle eftermiddag
1/10: Bestyrelsesmøde
2/10: Morgensang i kirken
10/10: Bogbus
9-11/10: Emnedage Krop og sundhed.
12-20/10 Efterårsferie.
Med venlig hilsen
Charlotte Kjeldgaard
Klim Friskole

klim-friskole.dk
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