Nyhedsbrev uge 4
Kære alle – forældre, elever og støttekreds.
Der bliver lavet så mange fine og spændende ting på Klim Friskole lige nu. 0.-1. kl. er i gang
med et fugleemne, som jeg har vist billeder af i de sidste par ugebreve. 2.-3. kl. arbejder med
Astrid Lindgren, og de har lavet de flotteste og sødeste Pippi’er, der pynter i klassen. 4.-6. kl.
har lavet nogle rigtig flotte kubistiske billeder i nogle flotte klare farver. De hænger og spreder
glæde i fælleslokalet. 7.-9. kl. slider i det med terminsprøver, og derudover er de gået i gang
med at skrive drejebogen til vores musical, det er et ret stort arbejde, men de klør på med
krum hals. På personalesiden har vi oprettet et hold, som deltager i årets første Tæl skridt
kampagne, så vi går og går og tager gerne omveje for lige at få 15 skridt mere. Der er helt
klart nogle, der går rigtig meget, og jeg har tænkt mig at udnytte deres skridt de næste 3
dage, hvor jeg sætter mig på skolebænken i Vingsted.
Elev-spissammen:
I morgen har vi elev-spissammen, det betyder, at 7.-8. kl.
laver mad til os alle sammen, som vi spiser sammen i
fælleslokalet. Derfor kan I godt skære lidt ned på
madpakken i morgen.
Garderobe:
Vi er lige nu temmelig udfordret med, at eleverne synes,
det er ok at bruge gulvet som garderobe. Det, arbejder vi
med at lære dem, ikke er tilfældet. Men vi har også brug
for jeres hjælp, og det gælder især fritterbørnene. Når I
henter jeres børn, vil I så ikke være søde at vende forbi
jeres barns garderobe og lige tjekke op på den? Hvis der
hænger flyverdragter, der er sjaskende våde vil jeg gerne,
I tager dem med hjem og tørre. Vi har oplevet, at der
hænger en del flyverdragter, der er så våde, at vandet
løber hen ad gulvet, og det er ikke rimeligt for Hanne, når
hun kommer og skal gøre rent. Så lad os lige give Hanne
en hjælpende hånd alle sammen.
Parkering:
Der er kommet en del nye familier, så jeg repeterer lige
parkeringsreglerne. Fra kl. 7.30-15.30 vil vi gerne at I
parkerer over på kirkens parkeringsplads, når I afleverer
og henter jeres børn. Dette ønsker vi for at skabe så sikker en adgangsvej for alle vores elever
som muligt.
Bod:
På mandag sælger eleverne i 7.-9. kl.
pølsehorn og pastasalat i boden. Det koster
10 kr.
Kalender:
24-26/1: CK kursus
25/1: Elevbespisning
6/2: 0.-3. kl. i biografen
7/2: Morgensang i kirken
4.-6. kl. generalprøve på Vejlernes
Naturfriskole
9/2: Vinterbanko (husk gevinster)
12/2: Fastelavn
17-25/2: Vinterferie
27/2: 7.-9. kl. i biografen
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1/3: Elevbespisning 2.-3. kl.
3-4/3: Messe i Klimhallen

Med venlig hilsen
Charlotte Kjeldgaard
Klim Friskole
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