Nyhedsbrev uge 7
Kære alle – forældre, elever og støttekreds.
Tusind tak for jeres deltagelse til foredragene med Janne Schmidt Nielsen i går. Eleverne har
fået meget ros til morgensang for deres måde at deltage i foredraget på. De gjorde det rigtig
godt, og jeg lærte mange ting ved at lytte til dem, men jeg blev også opmærksom på
problemstillinger, jeg ikke havde tænkt på. Tænk sig at streaks fylder så meget for børnene!!!
I torsdags var eleverne i 0.-4. kl. i teater i Aalborg, hvor de så Fyrtøjet. Det var en fantastisk
forestilling, hvis man skal dømme efter børnenes kommentarer da de kom hjem.
Emneuge:
Vi er ved at være klar til at holde emneuge i ugen efter vinterferien. Æblerne er blevet tømt for
orm i salen, og i tirsdags havde vi en snak med eleverne om, hvad der skulle på træerne i
stedet, og de havde rigtig mange gode ideer.
I emneugen er det MEGET vigtigt, at ALLE elever har iPad med HVER dag OG at de har
høretelefoner med HVER dag.
Bus 1. marts:
I forbindelse med maratonlæsningen fra
torsdag den 28. februar til fredag den 1. marts,
hvor eleverne i 5.-9. kl. overnatter på skolen,
kører Walther sovebørnene hjem. Derfor er der
ikke ret mange til bussen om eftermiddagen, så
Walther kører ikke fredag eftermiddag. Anette
og jeg kan sørge for, at eleverne kommer hjem,
men vi vil gerne vide, om nogle af dem bliver
hentet her. Dem, jeg har snakket med, behøver
ikke at melde tilbage.
Afsked:
Fredag tog vi afsked med Julie og Sixten fra 5.
og 6. kl. De begynder i henholdsvis
Trekronerskolen og Fjerritslev skole. Vi vil
gerne takke for samarbejdet med forældrene og
ønske dem held og lykke fremover.
Fastelavn:
Eleverne i 0.-4. kl. holder fastelavn fredag den 1. marts. De skal møde udklædte fra morgen af.
De må gerne have tøj med, som de kan skifte til. Eleverne har fri kl. 13.10 om fredagen,
hvorefter der er normal fritter.
Bod:
Der er ingen bod mandag efter ferien pga. emneuge.
Kalender:
13/2: Bestyrelsesmøde
16-24/2: Vinterferie
25/2-1/3: Emneuge
27/2: CK til konference om ”Stå mål med”
28/2-1/3: Maratonlæsning.
1/3:
Fastelavn 0.-4. kl.
5/3: AL kursus
6/3: Morgensang i kirken
Kompetenceforum
11-12/3: Skole-hjemsamtaler i 7.-9. kl.
13/3: Blokdag matematik
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14/3:
20/3:
21/3:
28/3:

AL kursus
Skole-hjemsamtaler 2.-4. kl.
CK ledermøde
Skolehjemsamtaler 0.-1. kl.
CK læsevejledermøde
2/4: Skolehjemsamtaler 5.-6. kl.
3/4: Morgensang i kirken
4/4: Kompetenceforum
8/4: Bestyrelsesmøde
11/4: Generalforsamling
Med venlig hilsen
Charlotte Kjeldgaard
Klim Friskole
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