Nyhedsbrev uge 36
Kære alle – forældre, elever og støttekreds.
September er i gang, efteråret er på vej og det bærer vejret præg af. Udenfor regner det og
der er vådt. Vil I ikke være søde at sende regntøj, gummestøvler og tørt skiftetøj med jeres
børn?
Velkomst:
Lasse Klit Petersen er begyndt i 6. kl. Han vil
gerne gå sammen med sin søster Martine, som
går i 7. kl., og han er derfor flyttet til os fra
Ørebroskolen. Lasse bor sammen med sin mor
og søster på Gøttruphave. Vi byder Lasse
hjertelig velkommen til Klim Friskole og vi
håber, han bliver glad for sit skifte.
Kristian orlov:
Kristian er så vild med at være far, at han har
besluttet sig for at holde forældreorlov også.
Derfor kommer han først tilbage sidst i
november. I mellemtiden kommer Alexander
Meng, som har været her i jobtræning tidligere,
og som kender de fleste af eleverne. Alexander er læreruddannet og bor i Kollerup.
I forbindelse med Kristians barsel samler vi ind til en barselsgave fra eleverne. Dem, der vil
være med, kan enten sende 10 kr. med jeres barn i skole eller betale via mobile pay på
box69859. Vi lukker indsamlingen fredag den 13. september.
Hvis der er en af jer forældre, der vil være behjælpelig med at få købt en gave, vil jeg gerne
høre fra jer.
Naturens dag:
På onsdag den 11. september tager vi ud af huset i forbindelse med Naturens dag. Eleverne
skal have en god madpakke og drikkedunk med, samt GUMMISTØVLER til ALLE, vi skal i
nærheden af vand. Tjek lige vejrudsigten når I klæder børnene på.
Vi tager afsted efter morgensang og er tilbage til kl. 13.50, hvor skoledagen slutter, og så
kører Walther hjem kl. 14.00. Det er tidligere end normalt onsdag.
Bussen:
Det er tiden, at vi igen skal have en snak med børnene om, hvordan de sidder i bussen. Jeg
skal nok gøre det fælles til morgensang, men jeg har også brug for, at I tager en snak om, at
de skal have sidde på deres plads og blive siddende, de skal have sele på og forholde sig stille
og roligt, så alle kan være i bussen.
Arbejdsdag:
Lørdag den 14. september er der arbejdsdag. Vi begynder kl. 9.00 med en kop ståkaffe,
hvorefter der arbejdes. Det er en rigtig hyggelig dag, hvor der udover en masse arbejde også
er tid til at få snakket, grinet og noget godt at spise. Der bliver sendt et spørgeskema ud i dag,
som I skal gå ind og udfylde senest fredag. I vil i løbet af næste uge få besked, hvis I skal
medbringe specialværktøj J
Arbejdsdagen er vigtig for både børnehaven og skolen, da vi får lavet mange ting, vi ellers ville
være nødt til at skulle bruge penge på at få ordnet med skolepengestigning som resultat.
8. kl. Skills:
Mandag den 16. september skal eleverne i 8. kl. deltage i Skills-stafetten. Dagen løber af
stablen i Fjerritslev. Eleverne mødes ved kirken i Fjerritslev kl 7.50 og følges af ind på
Fjerritslev skole. Der er de færdige ved 12.30-tiden, hvorefter de kører på Friskolen og har den
sidste time.
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7. kl. Luthers nøgle:
7. kl. skal i forbindelse med konfirmandforberedelsen til Bratskov sammen med præsten
onsdag den 18. september. De bliver hentet på skolen og kørt retur hertil. Vores elever er
kommet på eftermiddagsholdet, og de skal derfor først være der kl 12.25 og er færdige i
Brovst kl. 15.30, hvorefter busserne kører hjem. Jeg tror, det er ok at stå af i Fjerritslev for
dem, der bor derinde eller skal med en anden bus hjem derfra.
Kalender:
11/9: Blokdag (Naturens dag) Walther kører hjem kl. 14.00 OBS!!
Forældremøde i 4.-6. kl.
12/9: Kompetenceforum
13/9: Bogbus
14/9: Arbejdsdag
16/9: 8. kl. skills
17/9: Elevspissammen
Bestyrelsesmøde
18/9: 7. kl. Luthers nøgle eftermiddag
1/10: Bestyrelsesmøde
2/10: Morgensang i kirken
10/10: Bogbus
9-11/10: Emnedage Krop og sundhed.
12-20/10 Efterårsferie.
Med venlig hilsen
Charlotte Kjeldgaard
Klim Friskole
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