Nyhedsbrev uge 10
Kære alle – forældre, elever og støttekreds.
Vi havde en rigtig dejlig emneuge i sidste uge, det tror jeg også, nyhedsbrevet bar lidt præg
af. Ugen afsluttede vi med læsemaraton, det var et rigtigt fint døgn, hvor eleverne fik læst
mange sider, samtidig med der var tid og plads til hygge og socialt samvær. Alt i alt blev der
læst 24.487 sider i emneugen, det er da meget godt, synes I ikke?
Fredag morgen mødte eleverne i 0.-4. kl. op udklædte som alle mulige forskellige ting, også
figurer, jeg ikke anede, eksisterer, omkring fastelavn er vi som lærere max pressede i vores
manglende kendskab til superhelte, legofigurer og prinsessenavne. Eleverne havde en herlig
dag, hvor vi godt kunne mærke på dem, at de havde haft en anderledes uge.
Blokdag:
Onsdag den 20. marts holder vi blokdag med
matematik som emnet. Alle eleverne møder fra
8.15-13.50. De arbejder i følgende grupper og
med følgende lærere:
0.-1. kl. med Lone, 2.-3. kl. med Marie, 4.-5. kl.
med Kristian, 6.-7. kl. med Anette og 8.-9. kl.
med Søren.
Da alle elever har fri kl. 13.50, kører Walter
allerede hjem kl 14.00 den 20. marts.

0.-1. kl. har arbejdet med elefanter i emneugen.

SFO:
Fra torsdag i næste uge til torsdag ugen efter har
Jette ferie, derfor kommer Lisbeth og passer
SFO’en i stedet for.

Badminton:
Torsdag den 21/3 er eleverne i 4.-6. kl. blevet inviteret i Thorup-Klim hallen til
badmintonstævne. Det har vi takket ja tak til, og eleverne skal sammen med eleverne fra
Thorup-Klim skole spille en badmintonturnering arrangeret af badminton DGI. Eleverne skal
naturligvis have tøj på til at være aktive i og indendørs sko, desuden skal de medbringe en
drikkedunk. Hvis nogle af eleverne selv har badmintonketcher, som de gerne vil spille med, må
de gerne medbringe den.
Virksomhedspraktikant:
Fra på mandag og 4 uger frem får vi Alexander Andersen som virksomhedspraktikant på
skolen. Han er uddannet lærer og bor i Kollerup. Alexander kommer hovedsageligt til at have
sine timer i 7.-9. kl, men 2.-4. kl. og 5.-6. kl. får også glæde af ham.
Skole-hjemsamtaler:
Som I kan se af kalenderoversigten, er det ved at være tid for den anden skole-hjemsamtale i
dette skoleår. I får tilsendt tidspunkterne direkte af klasselæreren.
Bod:
På mandag er der bod, hvad de serverer vides ikke i skrivende stund, men 7.-9. kl. sælger det
for 10. kr.
Sangaften:
Tirsdag den 26. marts er der sangaften for alle dem, der har lyst til at deltage i et par
hyggelige timer i godt selskab. Denne gang bliver det et blandet indhold men der er vægt på
forårssange og der sniger sig helt sikkert en Kim Larsen sang eller to og en påskesalme ind.
Vi mødes kl. 19.00 og synger ca. 45 minutter, hvorefter vi får en kop kaffe med lækker kage
og slutter af med ca. 45 minutters sang igen. Vi er færdige ca. kl. 21.00.
Af hensyn til kaffe og kageproduktionen vil jeg gerne have en tilmelding på antal af personer,
der deltager.
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Bogbus:
Pga. et arrangement på biblioteket kommer bogbussen i morgen torsdag i stedet for på fredag,
så husk afleveringsbøger.
Kalender:
11-12/3: Skole-hjemsamtaler i 7.-9. kl.
14/3: AL kursus
Bestyrelsesmøde
20/3: Blokdag matematik
Skole-hjemsamtaler 2.-4. kl.
21/3: 4.-6. kl. til badminton i hallen 8.15-12.00
CK ledermøde
26/3: Sangaften
28/3: 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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