Nyhedsbrev uge 9
Kære alle – forældre, elever og støttekreds.

Tusind tak for jeres opbakning omkring musical, tak til 8.-9. kl. forældre for et lækkert
kagebord og ikke mindst tak til alle eleverne og børnene fra børnehaven for jeres flotte
præstation. I forstår virkelig at levere den perfekte præsentation på det rigtige tidspunkt. Jeg
er glad, stolt og torsdag aften umådelig træt, men hvor er det fedt at være leder for en skole,
hvor de ansatte og eleverne i den grad trækker på samme hammel og får stablet et superflot
stykke på benene på blot halvanden uge.
De første dage efter vinterferien har været hektiske og har budt på en dynge gode oplevelser.
Mandag holdt vi fastelavn for eleverne i 0.-3. kl., og hvor var det nogle flotte udklædninger, vi
blev præsenteret for. Tirsdag var de samme elever i Aalborg Teater, hvor vi så Hans og Grete.
Det er en stor oplevelse at komme i teateret, og de er fantastiske dygtige til at sætte et stykke
op for børn, men jeg synes faktisk, at Hans og Grete er en lidt barsk historie.
Tøj:
Der er, som I sikkert har hørt og opdaget, temmelig vådt udenfor. Derfor er det vigtigt, at
jeres børn har tøj og især fodtøj til at have på udenfor i frikvarterene og i SFO. Der skal
sandsynligvis fyldes op med skiftetøj i diverse kasser.
Bod:
På mandag er der to gange overraskelser i boden fra 7.-9. kl.
Ugens ord:
Denne uges ord er egentlig mere en begivenhed. Eleverne har fået til opgave at undersøge,
hvorfor vi holder fastelavn, så det må I gerne hjælpe dem med at finde frem til derhjemme.
Udskolingsarrangement:
Udskolingsarrangementet, der skulle have været afholdt i morgen, er flyttet 14 dage, så det i
stedet bliver afholdt torsdag den 12. marts. Vi starter stadig kl. 17.30 og slutter stadig kl.
20.30, og temaet er stadig omvendt-fest. Vi glæder os til at se mange sjove udklædninger.
Arbejdsdag:
På tirsdag har eleverne i 8.-9. kl. den første af 2 arbejdsdage, hvor de skal ud og tjene penge
til deres lejrskoletur. Den næste arbejdsdag er den 21. april.
Emneuge:
Knap nok er den ene emneuge slut, før den næste er på tegnebrættet. I ugen op til påske skal
vi have emneuge igen. Denne gang er emnet eller nærmere emnerne: Trafik og Trivsel. Det er
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ikke samtidig begge emner behandles men derimod forskudt, således at vi arbejder med trafik
i 1-2 dage og med trivsel de andre dage.
Fredag inden påske slutter vi af med sponsorløb. Hvem, vi skal lave sponsorløb for, er endnu
ikke afgjort, men vi har i år besluttet, at det er eleverne, der skal være med til at bestemme,
hvilket formål der skal have glæde af vores sponsorløb. De store elever er i samfundsfag ved
at undersøge, hvilke ting og organisationer man kan støtte, de skal vælge 3 ud, som de laver
en præsentation af overfor hele skolen, og derefter skal alle eleverne være med til at vælge
målet for vores sponsorløb. Jeg er meget spændt på, hvad eleverne finder ud af, og hvordan
de får det præsenteret.
Kalender:
27/2: CK ledermøde Aabybro
CK læsevejledermøde
3/3: 8.-9. kl. arbejdsdag
4/3: Morgensang i kirken
7-8/3: Messe i Thorup Klim hallen
12/3: Udskolingsarrangement 7.-9. kl.
16/3: Bestyrelsesmøde
23-26/3: 8. kl. brobygning
24/3: Elevspissammen
26/3: Kompetenceforum
30/3-3/4: Emneuge trafik og trivsel
3/4: Sponsorløb
4-13/4: Påskeferie

Med venlig hilsen
Charlotte Kjeldgaard
Klim Friskole
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