Nyhedsbrev uge 47
Kære alle – forældre, elever og støttekreds.
November er godt nok en omskiftelig måned, i
mandags var det mørkt og trist hele dagen, det føltes
som om lyset var helt væk. I dag er der det klareste
solskinsvejr, og vi kan rigtig se, hvor beskidt
vinduerne er. Måske det var dumt, at jeg bad nogle af
eleverne lade være med at slikke på vinduerne den
anden dag, de kunne da vaske dem ;-)
I morges havde vi en sangtime sammen med Jørgen
Henrik, det var livsbekræftende at høre eleverne
synge godt med, og hvor er jeg taknemmelig for alle
de musikere, vi har i huset til at hjælpe til
morgensang hver dag.
På mandag vender Kristian tilbage fra barsel, og vi siger på gensyn til Alexander, som har
været vikar i Kristians barsel. Det bliver et gensyn med Alexander, for Kristian skal have 3
ugers barsel mere efter vinterferien.
Ugens ord:
Denne ugens ord er: Autoritet
Bod:
Eleverne i 7.-9. kl. sælger 2 gange overraskelse, vi er ramt af sygdom L
Juletraditioner:
Vi nærmer os med hastige skridt december måned. I den forbindelse er der på Klim Friskole
mange traditioner, som vi også i år vil holde i hævd. En af dem er traditionen med at trække
pakker fra sækken. Derfor skal de elever, der ønsker at deltage i denne tradition, aflevere en
pakke til en værdi af 20 kr. Det må ikke være noget spiseligt. Vi går i gang mandag den 2.
december, men I må gerne begynde at aflevere pakkerne. Pakkerne fordeles i 2 sække efter
alder, i den ene er det for 0.-3. kl., og den anden sæk er for 4.-9. kl.
Kalender:
21/11: Skole-hjemsamtaler 0. kl.
25/11: Kristian kommer tilbage
27/11: Skole-hjemsamtaler i 1.-3. kl.
28/11: Skole-hjemsamtaler i 1.-3. kl.
29/11: Juleklippedag
3/12: AL kursus
9/12: Kompetenceforum
13/12: Bogbus
19/12: Juleafslutning med fællesspisning
20/12: Juleafslutning dag
21/12-5/1: Juleferie
Med venlig hilsen
Charlotte Kjeldgaard
Klim Friskole
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