Nyhedsbrev uge 38
Kære alle – forældre, elever og støttekreds.
Vejret er lidt svært at forholde sig til lige for tiden.
I weekenden havde vi efterår, mandag og i går
højsommer, og i dag er det bare gråt. Men sådan
er Danmark, vejret er foranderligt hele tiden, og vi
må lære at klæde os efter vejrudsigten, fremfor at
være nogle stivnakkede stædige væsner, som
mener, man ved bedre, end metrologerne gør. Jeg
fortrød i hvert fald de uldne sokker mandag ;-)
Anette, Christine, Lone og jeg var til et skønt
kursus på Askov Højskole i fredags og lørdags,
hvor vi fik en masse god inspiration om at drive
skole på Grundtvig og Kolds principper. Det var
ikke deciderede forløb, der kan bruges direkte, vi
kom hjem med, men vi blev oplyste og
inspirerede, det var fedt.
Emneuge:
I næste uge har vi emneuge, det er en naturvidenskabelig emneuge, og vi kommer til at være
ude af huset hele ugen. Vi har delt eleverne i 3 grupper: Bhkl-2. kl. som skal være sammen
med Lone og Anette, 3.-6. kl. som skal være sammen med Søren og Kristian, og 7.-9. kl. som
skal være sammen med Christine.
Alle skal have tøj med og på, som passer til vejret. Vi skal være ude hele dagen alle dage, og
det bliver begrænset, hvor meget læ vi kan finde. Husk også en god stor madpakke og en fuld
drikkedunk, det giver god appetit at være ude hele dagen.
Eleverne er afsted efter følgende skema:
Bhkl-2.kl.
3.-6. kl.
7.-9. kl.

Mandag
Klim Strand
Lund Fjord
Aggersund

Tirsdag
Aggersund
Klim Strand
Lund Fjord

Onsdag
Klim Friskole
Aggersund
Klim Strand

Torsdag
Nors sø

Fredag
Aalborg Zoo

Eleverne i 3.-9. kl. skal cykle til Lund Fjord og Klim Strand, dvs. de skal medbringe cykel OG
cykelhjelm for 3.-6. klasses vedkommende mandag og tirsdag og for 7.-9. klasses
vedkommende tirsdag og onsdag.
Hjælp søges:
Som I kan se i ovenstående skema, skal vi på ”langture” torsdag og fredag til henholdsvis Nors
sø og Aalborg Zoo. Walther kører selvfølgelig med de fleste, men vi har brug for hjælp til at
køre frem og tilbage med nogle af børnene. Derfor håber jeg, der er nogle af jer, der har
mulighed for at hjælpe med kørsel enten torsdag eller fredag eller begge dage, så jeg venter
ved mailen og telefonen.
Skolefoto:
Tirsdag den 29. september kommer Fotograf Seerup og tager billeder af børnene. Eleverne har
alle fået fotoseddel med hjem. I skal sørge for at tage sedlen op af tasken, udfylde den og
sende den med børnene i skole inden den 29/9.
Efterlysning/tiggergang:
I p-fag skal jeg bruge 1 kg æbler og 3 squash på fredag. Er der nogle af jer, der har overskud
derhjemme, er 7.-9. kl. drengene og jeg de glade modtagere. Send lige en sms, ellers skal jeg
have købt det i stedet.
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Børneorm:
Der er konstateret børneorm i SFO, så vær lige opmærksomme på om jeres børn har orm.
Unyttig viden:
Det første foredrag på Askov Højskole blev holdt den 30. november 1865. Det handlede om
nordisk mytologi – og spat hos heste. (Askov Højskole)
Elevspissammen:
Mandag den 28/9 har vi elevspissammen. Dvs. 7.-9. kl. laver mad til hele skolen, og så sidder
vi sammen og spiser det. Derfor behøver I ikke at sende den største madpakke med børnene i
skole den dag. Hvad menuen kommer til at bestå af, ved vi ikke endnu, men hvis det er
planlagt inden næste nyhedsbrev, skal jeg nok skrive det til jer.
Bus:
Til forældremøderne har børnenes opførsel i bussen været op at vende i de fleste klasser. Vi
har nogle elever, der ikke mener, de skal sidde på den anviste plads i bussen, vi har nogle
elever, der mener, de er i deres gode ret til at drille de andre elever, spille høj musik eller høje
lyde på iPaden eller medbringe små højtalere. Jeg har haft flere alvorlige samtaler med flere af
eleverne, jeg har desværre ikke været god nok til at give besked til jer derhjemme, når jeg
har haft fat i en af eleverne, det beklager jeg. Fremadrettet bliver det sådan, at jeg sender en
besked hjem, hver gang jeg har haft fat i en af eleverne.
Walthers ansvar er at køre bussen, og han er nødt til at holde øjnene på vejen, det tror jeg
sådan set, vi alle er helt enige om, og hvis vi skal til at sætte personale på til at køre med
bussen rundt, bliver det væsentligt dyrere end de værkstedregninger, som flere af jer udtrykte
bekymring for til generalforsamlingen. Jeg kan derfor være nødsaget til at bede nogle af jer
om selv at stå for transporten frem og tilbage, hvis ikke der falder ro på eleverne i bussen. Jeg
håber ikke, vi kommer dertil.
Kalender:
17/9: Kompetenceforum
18/9: 8. kl. Skills
21-25/9: Emneuge
28/9: Elevspissammen 7.-9. kl.
29/9: Skolefoto
30/9: Skole-hjemsamtaler 1. kl.
1/10: Skole-hjemsamtaler 1. kl.
1+2/10: CK lederkonvent.
5/10: Skole-hjemsamtaler 5.-6. kl.
7/10: Bogbus
Skole-hjemsamtaler bhkl.
9/10: Blokdag
12-16/10: Efterårsferie
Med venlig hilsen
Charlotte Kjeldgaard
Klim Friskole

klim-friskole.dk

16. september 2020 - side 2 af 2

