Nyhedsbrev uge 7
Kære alle – forældre, elever og støttekreds.
Hele vores arbejde drejer sig om musical og Dyrene fra
Hakkebakkeskoven, vi drømmer om museører,
egernhaler og bamser, elg, ugler og ræve om natten.
Der bliver lavet kager i diverse udformninger, bygget
kulisser, øvet sange, replikker og skuespil igen, igen og
igen. Og forhåbentlig er det hele klar i morgen til en
fantastisk musical. Hvis alt kokser, er der i hvert fald et
lækkert kagebord bagefter, så kan vi da nyde det
sammen. Kaffe og kage er gratis, men vi sælger
sodavand.
Fredag har eleverne i 0.-3. kl. som tidligere skrevet lov
til at holde fri. Eleverne i 4.-9. kl. møder ind til kl.8.15
og de har fri kl. 13.05, hvor de kan holde en velfortjent
vinterferie.
HUSK Walther kører IKKE hjem fredag!!!
Kristian barsel:
Efter vinterferien skal Kristian afholde de sidste 3 uger af
sin barselsorlov. I den periode kommer Alexander tilbage
som vikar.
Vinterferieklargøring:
I vinterferien vil Hanne gerne have givet gangene et lag lak/fernis/beskyttelse. Derfor skal I
tømme jeres børns garderober, så der ikke hænger flyverdragter og skitøj i vinterferien. Det
gælder også hvis man skal have børnene passet i vinterferie, der bliver ikke låst op til skolen i
den uge, men børnene kan have deres tøj i SFO’en.
Glemt tøj:
I morgen lægger vi det glemte tøj til udstilling i lokalet lige inden for døren, så vær søde at
tjekke inden I tager hjem, så vi kan få tyndet ud i det.
Fastelavn:
Mandag efter vinterferien holder vi fastelavn for eleverne i 0.-3. kl. De skal møde udklædte fra
morgen, efter morgensang er der fastelavn med tøndeslagning, sanglege, udklædningscatwalk og bollespisning. Forældrene i 0. kl. skal bage fastelavnsboller, I får separat besked
fra Lone. Fastelavn slutter til middag, og derefter er det almindelig skoledag.
Teater:
Tirsdag den 25. februar skal eleverne fra 0.-3. kl. til Aalborg i teater. Her skal de se årets
skoleforestilling som er Hans og Grete. Vi kører derud kl. 8.15 og er tilbage ca. kl. 12.30.
Eleverne skal have en turtaske med, hvori de har madpakke og drikkedunk, vi spiser
madpakkerne i Aalborg inden forestillingen. Vi vil gerne have, at de ikke medbringer iPads den
dag.
Udskolingsarrangement:
Torsdag den 27. februar skal eleverne i 7.-9. kl. have udskolingsarrangement. Denne gang har
vi besluttet os for, at vi mødes kl. 17.30, hvor vi hjælper hinanden med at lave mad, som vi
spiser når det er færdigt. Udskolingsarrangementet er en omvendt-fest, hvor pigerne er klædt
ud som drenge og drengene er klædt ud som piger. Aftenen slutter kl. 20.30, hvor forældrene
henter børnene.
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Kalender:
12-14/2: Musical
12/2: Bestyrelsesmøde
13/2: Musicalforestilling
15-23/2: Vinterferie
24/2: Fastelavn 0.-3. kl.
25/2: 0.-3. kl i teater
27/2: CK ledermøde Aabybro
Udskolingsarrangement
3/3: 8.-9. kl. arbejdsdag
4/3: Morgensang i kirken
7-8/3: Messe i Thorup Klim hallen
16/3: Bestyrelsesmøde
23-26/3: 8. kl. brobygning
24/3: Elevspissammen
26/3: Kompetenceforum
Med venlig hilsen
Charlotte Kjeldgaard
Klim Friskole
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