Nyhedsbrev uge 51
Kære alle – forældre, elever og støttekreds.
Så er tiden kommet for det sidste ugebrev i 2018. I morgen går vi på juleferie. Eleverne
glæder sig, og helt ærligt er de også lidt småkullerede, så vi glæder os også som voksne.
2.-4. kl. har lige haft travlt med at gøre rent i deres skorum, for det gør man jo, når man skal
have gæster J
I aften mødes vi kl. 17.30 i kirken, hvor gudstjenesten begynder. Luciapigerne har fået at
vide, hvornår de skal være på skolen.
Husk service og mad når I kommer i aften. 2.-4. kl. forældre sælger drikkevarer, så dem skal I
ikke slæbe med.
Når I tager fra skolen i aften, vil vi gerne, at I får tjekket op på jeres børns garderobe.
Knagerækkerne skal være tømte i morgen, da Hanne skal bone gulve i ferien.
Juleafslutning torsdag:
I morgen har vi juleafslutning i klasserne.
Vi begynder skoledagen som sædvanligt,
dog med en lidt længere morgensamling.
Derefter går elever og lærere i klasserne,
hvor de julehygger indtil kl. 13.00, hvor
vi danser om juletræet. Det er tilladt at
medbringe lidt slik, som vi putter i en
fælles slikskål, som bliver sendt rundt til
alle eleverne i klassen.
Nogle af klasserne har besluttet, at de vil
have pakkespil, det skulle der være givet
besked om i forvejen. Andre klasser skal
have brætspil, så mon ikke der også er
nogle af eleverne, der skal have nogle spil
med hjemmefra.
I er meget velkommen til at deltage i
juletræsdansen, som begynder kl 13.00.
1. skoledag efter nytår:
Efter en dejlig juleferie med alt for meget
mad begynder vi i skole igen torsdag den
3. januar. Husk at Walther har fri torsdag
og fredag og derfor ikke kører.
Velkommen og farvel:
I mandags bød vi velkommen til Lærke Nikolajsen. Lærke er begyndt i 7. kl og kommer fra
Holmsø. Vi håber, såvel Lærke som forældrene bliver glade for skiftet, og vi ser frem til
samarbejdet.
Til gengæld har vi taget afsked med Asbjørn i 5. kl. Asbjørn er flyttet til Mentiqa i
Nørresundby. Vi ønsker Asbjørn al mulig held og lykke i fremtiden, og takker for samarbejdet
med Lone og Lars.
Pædagogisk dag:
Fredag den 4. januar holder vi pædagogisk dag. Undervisningen kører almindeligt indtil kl.
13.05, hvor alle eleverne får fri.
Kalender:
19/12: Juleafslutning aften
20/12: Juleafslutning i skoletiden.
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1. skoledag efter jul
Pædagogisk dag kl 13.05-19.00
Morgensang i kirken
Anette kursus
Præstebørn konfirmanddag
8.-9. kl. arbejdsdag
17/1: CK ledermøde
22/1: Bestyrelsesmøde
23-25/1: CK lederkursus
31/1: Kompetenceforum
5/2: 7.-9. kl i biografen
6/2: Morgensang i kirken
7/2: 0.-4. kl. i teater
8/2: CK ledermøde
13/2: Bestyrelsesmøde
16-24/2: Vinterferie
I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt nytår.
Med venlig hilsen
Charlotte Kjeldgaard
Klim Friskole
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