Nyhedsbrev uge 39
Kære alle – forældre, elever og støttekreds.
Vi har emneuge i denne uge. Eleverne har været på tur til forskellige steder, det lyder til at
have været nogle rigtig gode ture. I dag arbejder de store med at fremstille turistbrochurer og
små film om de forskellige destinationer, de har besøgt, og jeg synes faktisk, det er nogle fine
ting, de får lavet.
Bus:
Desværre gik gearene i bussen i stykker i går, da den
skulle køre fra Aggersborg. Så vi har været nødt til at
leje Fjerritslev Busserne ind til at køre med eleverne i
går og i morgen. Morgenruterne i dag og i morgen samt
afhentning i dag har vi fået forældre til at klare. Tusind
tak til verdens bedste forældre, det er simpelthen så
dejligt, at I bare træder til og tilbyder jeres hjælp, når vi
har brug for det.
Jeg håber, at bussen er køreklar fra fredag morgen igen,
ellers hører I fra mig.
Folder:
Eleverne har fået den nye folder med hjem. Hjælp dem
lige med at få den op af tasken derhjemme, og hjælp
lige jer selv med at få skrevet de forskellige datoer i
kalenderen.
Bod:
På mandag sælger 7.-9. kl. pastasalat og pizza i boden.
Kursusdag:
På mandag tager Anette, Jette J, Kristian og jeg selv på kursus på Fyn. Tilbage på skolen er
der derfor ”kun” Gitte, Søren og Helle, som har eleverne hele dagen, og Helle og Søren passer
SFO. Mandag bliver en anderledes dag for eleverne.
Kalender:
2/10:
4/10:
5/10:
9/10:
13/10:
14-22/10:
24/10:
26/10:
30/10:
31/10:

AL, JJ, KP og CK kursus
Morgensang i kirken
Kompetenceforum
Bestyrelsesmøde
Skolesygeplejerske til 6. kl.
Efterårsferie.
Skole-hjemsamtaler 4.-6. kl.
Skole-hjemsamtaler 4.-6. kl
Skole-hjemsamtaler 0.-1. kl
Skole-hjemsamtaler 2.-3. kl

Med venlig hilsen
Charlotte Kjeldgaard
Klim Friskole
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