Nyhedsbrev uge 38
Kære alle – forældre, elever og støttekreds.
Tusind tak for alle besøgene og samtalerne ved Thorup-Klim messen i weekenden. Vi havde en
dejlig weekend i en fantastisk flot stand, som også blev kåret som messens flotteste stand.
Det var en flot stand, som afspejlede, hvad det er, vi arbejder med i Klim Friskole og
Fribørnehus.
Fredag til morgensang præsenterede vi skolens nye logo for børnene. Vi har i bestyrelsen
arbejdet gennem længere tid med logoet, som, vi var enige om, skulle være et træ (Livstræ).
Jeg synes, det er et flot logo, som fortæller noget om Klim Friskole og Fribørnehus, og vi har
da også fået mange positive kommentarer på det i weekenden.
Bussemandsgate:
Vi har i forsøget på at undgå bussemænd på
væggene på toiletterne sat et papir op til at placere
sine bussemænd på, hvis man ikke kan finde ud af at
bruge det papir, der er beregnet til det. Jeg håber,
det kan være med til at stoppe problemet.
March mod Ensomhed:
På onsdag skal eleverne fra 4.-9. kl. gå fra Klim til
Frøstrup sammen med Patrick fra March mod
Ensomhed. Eleverne skal have tøj på, der passer til
vejret, ordentligt fodtøj som de kan holde til at gå
langt i, en god madpakke samt en drikkedunk.
Tidlig bus og bus før efterårsferien:
Onsdag den 28. september kører Walther hjem kl.
13.55. Så jeres børn kommer en time tidligere hjem
end ellers en onsdag.
Fredag før efterårsferien den 14. oktober kører
Walther IKKE, så I skal selv sørge for at få jeres børn
frem og tilbage.
Emnedage uge 40:
Fra mandag den 3. oktober til onsdag den 5. oktober har vi emnedage med et naturfagligt
fokus. Alle eleverne skal en dag ud af huset. Eleverne fra bhkl.-2. kl. møder hver dag fra 8.1513.05. Eleverne fra 3.-9. kl. møder hver dag fra 8.15-13.50, dog har 3. kl. mulighed for at
flexe, så vi ikke kører dem fuldstændigt over. Hvis de har brug for det, kan de komme i SFO
fra kl. 13.05.
Mandag skal eleverne fra bhkl.-2. kl. på tur, tirsdag er det eleverne fra 3.-5. kl., der skal ud af
huset, og onsdag er det eleverne i 6.-9. kl., der skal ud af huset. I skal nok få nærmere
besked om de forskellige destinationer senere, men eleverne fra 3.-9. kl. skal cykle ud fra
skolen, så de skal medbringe cykel henholdsvis tirsdag eller onsdag. Det inkluderer
cykelhjelm, men absolut ikke elcykel.
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Krig i børnehøjde:
Fredag den 7. oktober får vi besøg af teateret Teatergrad, som er et byrumsteater fra
København. De kommer og laver forestillingen Krig i børnehøjde for eleverne i 4.-6. kl.
Forestillingen er blevet til i samarbejde med Dansk Røde Kors, og Teatergrad skriver selv
følgende på deres hjemmeside: KRIG — I BØRNEHØJDE er en workshop-forestilling om krig i
et perspektiv, der tager højde for elevernes alder og læringsniveau. Forestillingen er udviklet i
samarbejde med Røde Kors på baggrund af viden, om de behov børn har for at bearbejde
deres tanker og usikkerhed omkring krig. Vi oplever, at dette behov i den seneste tid har
været markant stigende og at børnene har brug for et rum, hvor de kan ventilere disse tanker.
De opfører 2 forestillinger hos os, den første er kl. 9.00, og det er for 4.-6. kl. fra Thorup-Klim
skole, som kommer herned og ser stykket. Den anden forestilling er kl. 11.00 for vores 4.-6.
kl. Jeg håber og tror, det bliver en god oplevelse for eleverne.
Bod:
På tirsdag serverer eleverne i 7.-9. kl. pizzasnegle og mexicanske pandekager.
Unyttig viden:
Ordet “stewardesse” staves udelukkende med venstre hånd på et tastatur.
Kalender:
28/9: March mod Ensomhed
Lærerne på kursus fra kl. 12.00, Walther kører hjem kl. 14.00
3.-5./10: Naturfaglige emnedage
4/10: Skole-hjemsamtaler i 1.-2. kl.
5/10: Morgensang i kirken
6/10: Kompetenceforum
Skole-hjemsamtaler i 1.-2. kl.
7/10: Teaterforestilling Krig i børnehøjde
10/10: Skole-hjemsamtaler 4.-6. kl.
11/10: Skole-hjemsamtaler 4.-6. kl.
12/10: Bestyrelsesmøde
14/10: Ingen Walther-bus
Bogbus
15-23/10: Efterårsferie
25/10: Skole-hjemsamtaler 3. kl.
26/10: Skole-hjemsamtaler 3. kl.
16/11: Skole-hjemsamtaler bhkl.
28/11: Skole-hjemsamtaler 7.-9. kl.
Med venlig hilsen
Charlotte Kjeldgaard
Klim Friskole
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