Nyhedsbrev uge 41
Kære alle – forældre, elever og støttekreds.
Efterårets blade falder
se de smukke farver kalder
Det er de første to linjer i en smuk efterårskanon, og
hvor kommer jeg tit til at gå og nynne den i disse dage,
når solen skinner, og bladene lyser op imod en til tider
særdeles mørkeblå himmel.
I dag er vi gået i gang med vores emnedage op til efterårsferien, hvor emnet er Krop og
sundhed. De yngste elever har været en tur på motorikbanen i Ørebro, hvor de har tumlet,
leget og hygget sig, og til alt held holdt det tørvejr, mens de var afsted, og regnen begyndte
først, da de sad i bussen. De ældste har bl.a. danset zumba, spillet rundbold og lavet yoga.
Det har været en fornøjelse at se, hvordan stort set alle elever smed hæmningerne og deltog i
Zumba, og de hyggede sig med hinanden J
I morgen forsætter vi, og eleverne begynder dagen med skolernes motionsløb, derefter er der
forskellige andre aktiviteter i gang resten af dagen.
Bordtennisborde:
Så er det igen tid for at få fragtet bordtennisbordene fra Hanne og Oles lade og til skolen, så
jeg efterlyser lige et par forældre der vil hente bordene og køre dem på skolen. Det må gerne
være, så de er klar til brug mandag efter efterårsferien. Lige som sidste år skal dem, der
melder sig, også være ansvarlig for at få bordene retur til påske.
SFO fredag:
Da børnehaven har pædagogisk dag på fredag og derfor ikke kan passe vores SFO-børn, vil
jeg gerne, hvis I har mulighed for at hente jeres barn inden kl 15.30.
Efterlysning:
Hvem mangler denne jakke?? Den har hængt på en
stoleryg på lærerværelset i et stykke tid.
Kalender:
10-11/10: Emnedage Krop og sundhed.
12-20/10 Efterårsferie.
23/10: Bogbus
24/10: Kompetenceforum
25/10: 4.-6. kl. i biografen
30/10: CK kursus
Skole-hjemsamtaler i 4.-6. kl.
31/10: Skole-hjemsamtaler i 4.-6. kl.
4/11: Kompetenceforum
5/11: 0.-3. kl. i biografen
6/11: Morgensang i kirken
7/11: Åben skole
Udskolingsarrangement
8/11: Bogbus
11-15/11: 9. kl. praktik
12/11: Elevspissammen
13/11: Skole-hjemsamtaler 1.-3. kl.
14/11: Skole-hjemsamtaler 1.-3. kl.
18/11: Bestyrelsesmøde
19/11: Skole-hjemsamtaler 0. kl.
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21/11: Skole-hjemsamtaler 0. kl.
Jeg ønsker jer alle en rigtig dejlig efterårsferie.
Med venlig hilsen
Charlotte Kjeldgaard
Klim Friskole
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