Nyhedsbrev uge 50
Kære alle – forældre, elever og støttekreds.
Vi har det største juletræ, jeg kan mindes på Klim
Friskole i år, og i går var eleverne fra 7.-9. kl. i gang
med at pynte det, da de fandt den fineste lille
fuglerede, som heldigvis var tom. Fuglereden fik lov at
blive der godt skjult, fordi det er lidt hyggeligt, og
træet er blevet pyntet med lys, hvor vi havde brug for
en kost til at vippe lysene over de øverste grene, og
julepynt gemt fra tidligere år og lavet af eleverne, så
nogle af de elever, vi har nu, kan finde julepynt, de
har lavet for flere år siden.
Luciaoptog:
På fredag er det Luciadag, og vi begynder dagen med
Luciaoptog. Pigerne fra 3. kl. og op har øvet sangene,
kjolerne er uddelte og de er ved at være klar til
showtime. Så hvis I har mulighed, er I meget
velkommen til at deltage i morgensang fredag morgen.
Det er hyggeligt og stemningsfuldt.
Ansættelse:
Vi har pr. 1. januar ansat Kirsten Korslund som tysklærer i en midlertidig stilling som løber
indtil sommerferien. Kirsten kommer fra Tylstrup og er uddannet lærer. I forbindelse med at
hun overtager tyskundervisningen vil der blive lavet nogle skemaændringer, som bliver sendt
ud hurtigst muligt. Jeg glæder mig til at byde velkommen til Kirsten.
Juleafslutning:
Torsdag den 19. december kl. 17.30 holder vi juleafslutning. Vi mødes i kirken, hvor der er
Luciaoptog, og Peter holder en kort gudstjeneste for os. Når Peter er færdig, går vi på skolen,
hvor forældrene i 1.-3. kl. har stillet borde og stole an til os, så vi kan hygge os med
fællesspisning. Hver familie skal medbringe mad, der passer til det antal man selv kommer
med. Maden samler vi så på et kæmpestort ta’ selvbord for alle mand. Alle medbringer service
til sig selv.
Efter vi har spist, har vi julekoncert. Alle eleverne har øvet en sang, som de vil optræde med.
Da eleverne er afhængige af, at alle kommer, er der mødepligt til juleafslutningen.
Af hensyn til borddækningen skal I melde tilbage, hvor mange I kommer fra hver familie,
senest tirsdag den 17. december, enten ved en SMS til klasselæreren eller mig eller på mail.
1.-3. kl. forældre får en mail fra Anette vedr. mødetidspunkt til borddækning.
Bod:
På mandag sælger eleverne i 7.-9. kl. pølsehorn og en overraskelse.
Ugens ord:
Denne uges ord er Mandtal.
Fællesspisning:
Tirsdag den 21. januar er der fællesspisning, hvor forældrene i 4.-6. kl. laver mad til os alle.
Jeg vil gerne bede jer sætte kryds for denne dato, så vi bliver mange til fællesspisning. Efter
jul kommer der mere info om tilmelding og menu.
Kalender:
16/12: Bogbus
19/12: Juleafslutning med fællesspisning
20/12: Juleafslutning dag
21/12-5/1: Juleferie
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3/1:
6/1:
13/1:
14/1:
16/1:
21/1:
23/1:
28/1:

Pædagogisk dag
1. skoledag efter jul
Skole-hjemsamtaler 7.-9. kl.
Skole-hjemsamtaler 7.-9. kl.
Bestyrelsesmøde
Fællesspisning
Kompetenceforum
Elev-spissammen
8.-9. kl. arbejdsdag
29-31/1: CK lederkursus
30/1: 7.-9. kl. med skolen i biografen
Med venlig hilsen
Charlotte Kjeldgaard
Klim Friskole
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