Nyhedsbrev uge 38
Kære alle – forældre, elever og støttekreds.
Hvor var det bare fuldstændig fantastisk at være forbi skolen i lørdags. 156 tilmeldte til
arbejdsdag det er rigtig flot, og hvor er der bare blevet lavet meget. Jeg håber også, at I
havde tid til at snakke og hygge jer med hinanden, mens I arbejdede, det er mindst lige så
vigtigt. Jeg vil gerne sige tusind tak til forældre i både vuggestuen, børnehaven og skolen.
Fra bestyrelsen:
Kære alle.
Vi har lige afholdt arbejdsdag på friskolen i fællesskab med børnehave og vuggestuen. Stor tak
til alle, både dem, der arrangerede dagen og alle der bidrog/deltog/gjorde det muligt - fedt
med den kæmpe opbakning, der var. 80 børn og 61 voksne deltog i alt og både børn og
voksne arbejdede. Der blev leget meget, vi fik lavet rigtig meget rundt omkring på matriklen,
fik god mad og kage og folk hyggede sig og fik snakket sammen. Sådan.
På bestyrelsens vegne
Mille
Teater i Klim Kalkovn:
På fredag skal eleverne i 4.-9. kl. til Klim Kalkovn, hvor den lokale skuespillerinde Sanne Sol
Kristensen skal opføre stykket: ”Hvor der ikke er sol”. Eleverne går fra skolen kl 10.30 og er
tilbage ca. kl. 12.30.
Indvielse af bålhytte:
I lørdags var der ca. 150 personer samlet på skolen, det ville have været naturligt at holde
indvielse af bålhytten, men da den skulle have olie for at forlænge levetiden, kunne vi ikke
lave bål derude samtidig. Derfor har vi besluttet os for at holde en lille indvielse nu på fredag
den 20. september. Vi begynder kl. 13.30 med at klippe den røde tråd over, derefter vil der
være en pølse og brød og vi vil hygge os derude en times tid. Walter kører hjem med bussen
kl. 14.00 som sædvanligt, men hvis ikke busbørnene er helt klar, bliver afgangen udskudt et
kvarters tid, så alle kan nå at få tygget af munden.
Vi håber på trods af det korte varsel, der er nogle af jer, der har mulighed for at kigge ud til os
og få en kop kaffe, en pølse og et brød eller et stykke kage. Vi regner med at være færdige
ved 15-tiden.
Forældremøde i 7.-9. kl.:
Onsdag den 2. oktober kl. 19.00 afholder vi forældremøde med mødepligt for forældrene i 7.9. kl. Vi har fået en SSP-konsulent til at komme og lede mødet, som handler om alkohol, tobak
og rusmidler. Det er et vigtigt emne at høre om, men det er mindst ligeså vigtigt, at I som
forældre får mulighed for at høre hinandens synspunkter og holdninger. Jeg mangler endnu at
høre fra en del af forældrene.
Kalender:
20/9: 4.-9. kl. til teater i Klim Kalkovn
Indvielse af bålhytte
1/10: Bestyrelsesmøde
2/10: Morgensang i kirken
Forældremøde i 7.-9. kl.
10/10: Bogbus
9-11/10: Emnedage Krop og sundhed.
12-20/10 Efterårsferie.
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Med venlig hilsen
Charlotte Kjeldgaard
Klim Friskole
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