Nyhedsbrev uge 48
Kære alle – forældre, elever og støttekreds.
Nu nærmer julemåneden sig, og det er helt umuligt at bevare en vis portion juleskepsis, når
man hver morgen mødes af glade spændte elever, som kommer for at aflevere pakker til
sækkene. Det er spændende, om sækkene er store nok, og fra mandag morgen går det løs
med at tømme dem igen.
Udenfor er det meget skyet, og denne gang er det ikke vejrets skyld. De store elever har fået
lov til at lave bål i Asgaard i frikvarteret, så de kan hygge sig med det. I dag var første dag, og
vi kan konstatere, at vores elever ikke har været spejdere og fået bålmærke. Der er mere røg
end bål J
Nyt fra bestyrelsen:
Bestyrelsen har besluttet, at friskole og
SFO'en holder lukket i 2 uger i
sommerferien. Det drejer sig om de 2 uger
29 og 30. Der er sommerferie for børnene i 6
uger. SFO holder åbent i sommerferien og
uge 29 og 30 har der været ingen eller
meget få børn, der havde brugt SFO'en.
Derfor har bestyrelsen besluttet, at
friskolens SFO fremover er lukket i uge 29
og 30.
Bestyrelsen har fået forslag om, at friskolen
deltager med et hold til arrangementet
"Stafet for livet". Der har flere år været talt
om at deltage og det er oplagt at være med.
Så i 2020 deltager friskolen så til arrangementet. Henrik, Alexanders far, er gået i gang med at
arrangere; han skaffer et telt, vi kan være i. Vi håber, nogen af jer er interesseret i at hjælpe
med at arrangere og deltage - så kontakt Henrik.
Der er lavet budget for 2020, og bestyrelsen har godkendt budgettet. Tak for det flotte stykke
arbejde med at få budgettet lavet.
P.b.v.
Mille
Julefrokost 0.-3. kl.:
Sidste år deltog eleverne i 0.-3. kl. i julefrokost på Feriecenter Slettestrand. Det var rigtig
hyggeligt og da vi blev inviteret igen i år, tog det ikke lang tid at beslutte at det skulle vi igen.
I år er det den 5. december, hvor Walther kører eleverne i 0.-3. kl. sammen med Lone, Søren
og Jette til Slettestrand. De kører fra skolen kl 10.30, julefrokosten begynder kl. 11.00 og
Walther henter dem i Slettestrand igen kl. 13.30, så han kan kører fra skolen til normal tid.
Bus:
Vi er blevet kontaktet af nogle søde mennesker, som kunne fortælle, at de har oplevet, at
nogle af vores børn løber over vejen bag bussen uden at se sig for. Det er i sagens natur
frygtelig farligt, og jeg vil gerne bede jer forældre tage en snak med børnene om, hvordan de
skal krydse vejen, samt gøre dem klart, at det er frygteligt farligt, det de gør der.
Walther siger til dem, at de skal vente med at krydse vejen, til bussen er kørt, så de kan se,
om der kommer noget. Men det er åbenbart ikke nok.
Bod:
Ugebrevet er først skrevet efter eleverne er taget hjem i denne omgang, så derfor ved jeg ikke
hvad der bliver solgt i boden på mandag, men eleverne får besked til morgensang.
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Kalender:
27/11: Skole-hjemsamtaler i 1.-3. kl.
28/11: Skole-hjemsamtaler i 1.-3. kl.
29/11: Juleklippedag
3/12: AL kursus
5/12: 0.-3. kl. til julefrokost
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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