Nyhedsbrev uge 44
Kære alle – forældre, elever og støttekreds.
I morgen har vi åben skole, og jeg er rigtig glad for at se alle de delinger, I har lavet af vores
invitation på Facebook. Jeg håber, vi får rigtig mange gæster, det gør nemlig dagen meget
hyggeligere.
Sanne fra biblioteket var forbi skolen i fredags og tømte den gule kasse, så alle de
hjemkaldelser, I har fået, er forhåbentligt slettet.
Fællesspisning:
I sidste uges ugebrev skrev jeg om fællesspisning tirsdag den 16. november, og vedhæftet
selve mailen var et link til tilmelding. Det er der nogle, der har brugt, men vi mangler
tilmelding fra rigtig mange, så sørg lige for at få jer meldt til, så forældrene i 3.-5. kl. har en
mulighed for at få handlet ind.
Menuen er nu fastlagt til pasta med kødsovs og salat efterfulgt af kage, kaffe og te. Denne
lækre menu kan købes for 25 kr pr person. Medbring selv tallerken, bestik, glas og krus. Øl og
vand sælges til favorable priser.
Link til tilmelding: Fællesspisning
Blokdage:
På mandag og tirsdag har vi blokdage. Eleverne møder fra kl. 8.15 alle sammen og eleverne i
bhkl.- 2. kl. har fri kl. 13.05, mens eleverne i 3.-9. kl. har fri kl. 13.50. Dette gælder begge
dage. Samlæsningerne har deres klasselærere på blokdagene.
Bod:
Eleverne i 7.-9. kl. sælger to gange overraskelse på mandag i boden.
Unyttig viden:
Mennesker og delfiner er de eneste arter, der har sex for fornøjelsens skyld.
Kalender:
4/11: Åben skole, 6.-9. kl. bliver på skolen
Udskolingsarrangement med overnatning
8/11: Blokdag
9/11: Blokdag
Skolehjemsamtaler bhkl.-1. kl
10/11: Morgensang i kirken
11/11: Skolehjemsamtaler bhkl.-1. kl
16/11: Fællesspisning
17/11: Bestyrelsesmøde
23/11: Med skolen i biografen 3.-5. kl.
25/11: Kompetenceforum
26/11: Juleklippedag
1/12: Morgensang i kirken
6/12: Elev-spissammen
10/12: Bogbus
13/12: Lucia
16/12: Juleafslutning aften
17/12: Juleafslutning
18/12-2/1: Juleferie
Med venlig hilsen
Charlotte Kjeldgaard
Klim Friskole

klim-friskole.dk
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