Nyhedsbrev uge 45
Kære alle – forældre, elever og støttekreds.
I torsdags havde vi Åben Skole. Vi havde besøg af 3 familier, som fik en rundvisning af en elev
fra 6.-9. kl. De fortalte meget engageret om “deres skole”, og de resterende elever var aktive
med forskellige aktiviteter, som de var parate til at invitere gæsterne med i. Det var en rigtig
god oplevelse for gæsterne at møde eleverne på den måde, og vi har allerede modtaget den
første indmeldelse til børnehaveklassen næste år.
Efterfølgende havde eleverne fra 7.-9. kl. udskolingsarrangement, hvor de overnattede på
skolen. Kristian havde lavet et formidabelt program for eleverne, og den gruppe forstår virkelig
at hygge sig sammen.
Fællesspisning:
I får lige den sidste reminder på fællesspisning på tirsdag, der er stadig plads til flere. Benyt
følgende link: Fællesspisning
Gaveudtrækning:
December måned nærmer sig med hastige skridt, og med den de faste traditioner. En af årets
tilbagevendende begivenheder er udtrækning af kalendergaver fra sækken. Det går i sin
korthed ud på, at hver elev afleverer en gave til en værdi af 20 kr og som ikke er spiselig.
Gaven bliver lagt i julemandens sæk, som vi har 2 af. Den ene sæk er for eleverne i bhkl.-4.
kl. og den anden er for eleverne i 5.-9. kl. Eleverne får deres navn på en seddel, og hver
morgen bliver der trukket x antal navne, som så får lov at trække en pakke fra sækken. For at
være med fra starten skal man aflevere pakke senest den 1. december.
Juleklip:
Fredag den 26. oktober har vi juleklippedag. Dagen begynder med morgensang kl. 8.15 og
eleverne fra bhkl.-5. kl. slutter kl. 13.05, mens eleverne fra 6.-9. kl. slutter med juleklip kl.
11.55, og de har derefter p-fag. Walther kører hjem til normal tid kl. 14.00.
Juletræer og gran:
En anden fast tradition er juletræer. Vi plejer at få juletræerne sponsoreret af forældre, så
derfor vil jeg gerne høre fra jer, hvis I har juletræer derhjemme, som I gerne vil donere til
skolen. Vi skal bruge i alt 3 stk. Det ene skal være et relativt stort juletræ, som skal stå under
pyramiden i fælleslokalet. De to andre er til at stille udenfor døren til henholdsvis fritteren og
skolen.
SFO i juleferien:
Så er det tid for at melde til for behov for pasning i SFO i juleferien; I skal gå ind på følgende
link: SFO juleferie
Tilmeldingsfrist senest mandag den 22. november.
Vælgermøde:
Kom og hør politikernes mening om:
• Skolestruktur
• Ældreområdet
• Turisme
• Erhverv
• Bosætning
• Natur Nationalpark
Mød derfor op på torsdag d. 11. november kl. 19 - 21.30 i Vester Thorup forsamlingshus
Arrangør: V. Thorup og omegns Landsbyforening og Thorupstrand beboerforening
Bod:
På mandag sælger eleverne i 7.-9. kl. ufoer og pølsehorn i boden.
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Unyttig viden:
Der er nok jern i et menneskes krop til at kunne lave et lille søm.
Kalender:
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
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