Nyhedsbrev uge 37
Kære alle – forældre, elever og støttekreds.
Vi har gang i den helt store
edderkoppefremstilling. Alle eleverne er
i gang med at producere en edderkop,
som skal op i pyramiden og hænge til
pynt her hen over efteråret. Tanja og
Jette har lavet en kæmpe edderkop,
eleverne har døbt den Charlotte, jeg ved
ikke helt, om jeg skal være smigret.
Skemaændring:
Nu har skemaet kørt i snart 6 hele uger,
så nu er det tid for en ændring. Vi flytter
den sjette time mandag til sjette time
onsdag for eleverne i 3.-5. kl. Dvs. 3.-5.
kl. får to geo-biotimer i træk fremover.
På den måde er der større mulighed for
at komme ud af huset fx i
Anemoneskoven eller mere tid til at lave forskellige eksperimenter. Samtidig skal eleverne ikke
sidde og vente på bussen i 2 timer. Skemaændringen gælder fra næste uge.
Aktivitetsdag:
I morgen har eleverne fra bhkl.-1. kl. aktivitetsdag arrangeret af eleverne fra 7.-9. kl. Lige nu
ser det ud som om, der kommer lidt regn, så eleverne skal sørge for at have regntøj på, da en
stor del af dagen foregår udendørs.
Ungdomsklub:
På mandag begynder Thorup-Klim Ungdomsklub, som Helle og Solveig fortalte om til 1.
skoledag. Eleverne fra 4. klasse og opefter har fået brochure med hjem, så den ligger I jeres
børns tasker.
Børnefilmklub:
Eleverne fra 1.-4. klasse har fået folder om Børnefilmklubben med hjem i postmapperne i dag.
Billetterne bliver solgt i Kino i uge 39.
Emneuge uge 39:
I uge 39 har vi naturvidenskabelig emneuge. Eleverne møder hver dag kl. 8.15. Bhkl.-2. kl.
har fri kl. 13.05 og eleverne fra 3.-9. kl. har fri kl. 13.50 hver dag.
Ugen kommer til at bestå af forskellige ture ud af huset og aktiviteter herhjemme. I næste uge
får I det færdige program med hjem.
Glemt tøj:
Vores glemmekasse bugner, derfor har vi lagt alt det glemte tøj op på to borde i fælleslokalet.
Det er især tøj fra størrelse 2. klasse og opefter. Eleverne har fået besked på at gå omkring og
tjekke, men det kan være en god ide, at I også lige gør det.
Walther fridag:
Walther vil gerne have sin årlige fridag fredag den 15. oktober. Derfor er der ingen
eftermiddagsrute den dag, så I skal selv sørge for at få jeres børn hjem fra skole/SFO den dag.
Jeg vil gerne vide, hvis det giver uløselige problemer for nogen af jer.
Unyttig viden:
Hjerter konge er den eneste konge i et kortspil, der ikke har skæg.
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Bod:
Der er bod på mandag.
Kalender:
16/9: Aktivitetsdag for bhkl.-1. kl
6. klasse til O-løb i Jenle Plantage
18/9: Arbejdsdag
23/9: Kompetenceforum
Bestyrelsesmøde
27/9-1/10: Naturvidenskabelig emneuge.
5/10: Elev-spissammen 6. kl.
6/10 Morgensang i kirken
Skole-hjemsamtaler 2. kl
7/10: Skole-hjemsamtaler 2. kl.
8/10: Bogbus
11/10: Skole-hjemsamtaler 3.-5. kl
12/10: Skole-hjemsamtaler 3.-5. kl.
14/10: Skole-hjemsamtaler 6. kl.
16-24/10: Efterårsferie
Med venlig hilsen
Charlotte Kjeldgaard
Klim Friskole
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