Nyhedsbrev uge 33
Kære alle – forældre, elever og støttekreds.
Så er vi kommet i gang efter en dejlig ferie. Det er skønt at møde eleverne igen og høre om
deres forskellige oplevelser i løbet af ferien. Jeg synes, de første dage er gået rigtig fint, men
vi kan faktisk allerede mærke, at eleverne er trætte, så tænk lige lidt over, at I ikke fylder en
masse på dem om eftermiddagen og om aftenen, det er ok ”bare” at være hjemme, når I har
fået fri.
Insekthotel:
Gitte vil sammen med eleverne i 5.-6. kl. k-fag og
eleverne i 7.-9. kl. p-fag lave insekthoteller. I den
forbindelse efterlyser hun forskelligt materiale, som vi
håber, I kan hjælpe os med at skaffe. I må meget gerne
medbringe det fra i morgen af. Det drejer sig om:
• Små brændestykker ca 5.-7. cm i diameter
• Bambus og andre ”plantefrø”
• Grankogler
• Twist, siv, tagrør
• Muslingeskaller
• Tang
• Mursten med huller
• Potteskår, lerpotter
• Dyrehår
• Mos
• Bomuldsgarn, tov, snor, uld
• Og andet som de kan bruge.
Bod:
Eleverne i 7.-9. kl. har bod hver mandag i 10-pausen. De sælger det, der svarer til et
supplement til madpakken, og det koster 10 kr. pr gang. Vi forsøger at skrive i ugebrevet,
hvad der sælges den kommende mandag, men da vi lige er kommet i gang efter ferien, ved
jeg ikke denne gang, hvad der sælges på mandag.
Farvel:
Jeg har i sommerferien fået et par udmeldelser. Ida Damsgaard fra 6. kl. er begyndt på
Tranum skole og Lukas Isaksen Madsen er begyndt på efterskole.
Vi siger tak for samarbejdet til begge familier og ønsker jer held og lykke fremover.
Bogbus:
Bogbussen kommer følgende dage kl. 11.00.
Torsdag d. 23. august OBS!!!
Fredag d. 14. september
Mandag d. 22. oktober OBS!!!
Fredag d. 9. november
Fredag d. 14. december
Forældremøder:
I får lige datoerne for forældremøderne:
0.-1. kl.:
19. september
2.-4. kl.:
6. september
5.-6. kl.:
28. august
7.-9. kl.:
27. august
I får separat invitation fra klassens lærere forud for mødet.
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Høretelefoner:
Jeg vil gerne, at I tager en snak med jeres børn om, hvorvidt de har høretelefoner enten i
tasken eller til at ligge i deres kasse i klassen. Vi benytter dem fra tid til anden, når de skal
bruge iPads.
Kalender:
27/8: Forældremøde i 7.-9. kl.
28/8: Forældremøde i 5.-6. kl.
4/9: Blokdag (flyttes muligvis)
5/9: Udskolingsarrangement 7.-9. kl.
6/9: Forældremøde 2.-4. kl.
17/9: Arbejdsdag
17/9: Elevspissammen
19/9: Forældremøde 0.-1. kl.
Med venlig hilsen
Charlotte Kjeldgaard
Klim Friskole
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