Nyhedsbrev uge 35
Kære alle – forældre, elever og støttekreds.
Det var fantastisk at komme i skole mandag
morgen og se alle de ting, der er blevet lavet til
arbejdsdagen. Det er supergodt. Jeg var en smut
herovre lørdag, og det var skønt at gå rundt og
fornemme den gode stemning, jeg syntes, der
var. Det virkede som om, alle hyggede sig
samtidig med, at der blev lavet noget 😊
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jer der brugte en dag på Klim Friskole og
Fribørnehus, det betyder alverden.
I torsdags og i går har vi haft nogle fantastisk
gode dage. Torsdag var vi til gymnastikdag
arrangeret af Thorup-Klim Ungdoms- og
Gymnastikforening, alle elever fra bhkl.-6. kl.
var i hallen, hvor de var aktive med både
springgymnastik, rytmegymnastik, badminton og
lege. Det var meget glade elever, der kom
tilbage fra en godt arrangeret dag.
I går var alle elever på skift i hallen sammen
med elever fra Ørebroskolen og Thorup-Klim
skole. Her var trænere fra Jysk Håndboldforbund
supergode til at lave forskellige aktiviteter
tilpasset de forskellige aldersgrupper. Selv de elever, der var lidt tvære over at skulle i hallen,
kom tilbage med smil på læberne og fortalte grinende om, hvad de havde lavet. Det er da
positivt.
Vedhæftet dette ugebrev er der invitationer fra både gymnastikforeningen og boldklubben.
Aktivitetsdag:
På fredag er børnehaven fra Søstjernen i Hjortdal og børnehavebørnene fra vores egen
børnehave inviteret til aktivitetsdag sammen med børnehaveklassen. Børnene fra Søstjernen
skal køre med Walther begge veje, så vores elever bliver lige rykket lidt baglæns i bussen, så
Søstjernens børn kan sidde samlet.
Dagens aktiviteter er arrangeret af eleverne i 7.-9. kl. i samarbejde med Kristian, og eleverne
har til opgave at stå for gennemførelsen af selve dagen. Det plejer at være en god dag med
højt humør, og vi er pænt tilfredse med vejrudsigten lige nu 😊
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Lærere på kursus:
På tirsdag skal lærerne på kursus i, hvordan man anvender Læse-Skrive-Teknologi i arbejdet
med de ordblinde elever. Kurset er om eftermiddagen fra kl. 14-16 og afholdes på skolen.
Efterårsferie:
Selvom vi først lige er kommet rigtig i gang, skal vi allerede til at begynde at tænke på
efterårsferie og behov for pasning i SFO-en i uge 42. I ydertimerne, dvs. før 8 og efter 15.30,
skal de børn, der har brug for pasning afleveres og hentes i børnehaven. Tilmelding skal ske
senest 13/9 på følgende link: Tilmelding SFO
Jeg vedhæfter også linket på mailen, så jeg er sikker på, det virker, men er der ikke lige en af
jer, der gider tjekke det for mig?
Bod:
På tirsdag sælger eleverne i 7.-9. kl. pølsehorn og minipizzaer i boden.
Unyttig viden:
Lighteren blev opfundet før tændstikken.
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Kalender:
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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