Nyhedsbrev uge 34
Kære alle – forældre, elever og støttekreds.
Så kom der vand, og jeg skal da lige love for at det kom væltende både inde og ude. Når der
kommer så meget vand på en gang, kan afløbene ikke følge med, og vandet løber over og ind
på gangene 🙁 Så i går morges blev morgensangen udsat et kvarter, mens vi fik styr på det
meste af vandet. Jeg har eleverne lidt mistænkt for, at de syntes, det var fedt, at vandet
væltede ind, men hvor var de gode til at hjælpe med at tørre op.
Regntøj og indesko:
Nu hvor regnvejret er kommet, vil jeg lige slå et slag for, at I husker at sende regntøj og
gummistøvler med eleverne i skole. Alle elever skal ud i frikvarterne. Når de så kommer ind
med vådt regntøj og fodtøj, bliver gulvet vådt, så derfor vil jeg også opfordre til, at I sørger for
indesko, det kan være klip-klapper, tykke sokker eller almindelige futsko.
Gymnastikdag:
På næste torsdag den 25. august har Thorup-Klim Ungdoms- og Gymnastikforening inviteret
os til gymnastikdag i Thorup-Klim hallen. Vi har ikke de præcise tidspunkter endnu, de
kommer til at stå i næste ugebrev. Men alle elever fra bhkl.-6. kl. skal have tøj på, som de kan
være aktive i og medbringe en drikkedunk.
Bod:
Fra næste uge flytter vi boden, så den kommer til at ligge om tirsdagen i 12-pausen. Så på
tirsdag sælger eleverne i 7. 9. kl. pølsehorn og sandwich.
Unyttig viden:
Et nys kan komme op på 400 km/t.
Kalender:
17/8: Bestyrelsesmøde
19/8: Bogbus
22/8: Forældremøde 4.-6. kl.
24/8: Forældremøde bhkl.
28/8: Gymnastikdag for bhkl.-6. kl.
27/8: Arbejdsdag
29/8: Forældremøde 7.-9. kl.
30/8: Håndboldkaravanen
1/9: Forældremøde 1.-2. kl.
2/9: Aktivitetsdag for Søstjernen, Børnehuset og børnehaveklassen.
7/9: Morgensang i kirken
8/9: Udskolingsarrangement
9/9: 4.-6. kl. O-løb i Jenle Plantage
Bogbus
12/9: Bestyrelsesmøde
15/9: Skolefoto
17-18/9: Messe i Thorup-Klim hallen
28/9: Lærerne på kursus fra kl. 12.00
5/10: Morgensang i kirken
12/10: Bestyrelsesmøde
14/10: Bogbus
Med venlig hilsen
Charlotte Kjeldgaard
Klim Friskole
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