Nyhedsbrev uge 49
Kære alle – forældre, elever og støttekreds.
Sygdommen har ramt Klim Friskole, vi har mange elever,
der har været syge, og nu har det bredt sig til personalet,
så børnene har været vikarramt.
Julehyggen er begyndt med kalenderlys, adventskrans og
gaver trukket af sækken. De første to dage er det lykkedes
for de elever, der trækker navne af huen at trække deres
eget navn op, men det stopper i hvert fald senest fredag,
hvor den elev, der skal trække navne er trukket op af huen.
I morgen drager eleverne fra 0.-3. kl. til Feriecenter
Slettestrand, hvor de skal til julefrokost, en rigtig hyggelig
tradition, som vi startede sidste år. Hvis nogle af eleverne
skal blive i Slettestrand eller Hjortdal efter julefrokosten,
skal I lige sende en SMS til enten Søren, Lone eller Jette J.
Ændring omkring SFO:
Der vil efter jul kommer store ændringer omkring SFO-pasningen. Først og fremmest ændrer
børnehavens lukketider fra 1. januar så de mandag til torsdag lukker et kvarter før dvs. kl
16.45.
Desuden vi er blevet opmærksomme på, at vi ikke må uddelegere SFO-pasningen til
børnehaven, derfor er vi nødt til selv at varetage den. Fra den 1. februar skal vores elever
derfor ikke længere afleveres eller hentes i børnehaven om morgenen og om eftermiddagen,
de skal være i SFO’en. SFO’en vil følge børnehavens åbningstider, så børnene kan forsat
afleveres fra kl. 6.00, og de skal være afhentet senest kl. 16.45 mandag-torsdag og kl. 16.00
fredag.
Pga. ændringen skal vi i gang med at søge en pædagogmedhjælper som sammen med Jette
skal stå for SFO’en, så i den nærmeste fremtid vil der blive slået en stilling op.
Nylonstrømper:
Eleverne i 4.-6. kl. skal have et par strømpebukser med i skole på fredag. De skal bruge dem
til k-fag, og jeg skulle hilse fra Jette og sige, at de ikke kommer hjem i brugbar stand efter
fredag J
Bod:
Eleverne i 7.-9. kl. serverer pølsehorn og pasta med kødsovs i boden på mandag.
Ugens ord:
Denne uges ord var: mandefald. Vi har haft en snak med eleverne om, hvad det betød, og vi
fik en rigtig fin forklaring fra en af eleverne i 0. kl, som sagde: Det betyder, når mange falder
fra. Det, synes jeg, er meget fint sagt.
Kalender:
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

klim-friskole.dk
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