Nyhedsbrev uge 2
Kære alle – forældre, elever og støttekreds.
Godt nytår til jer alle sammen. Jeg håber, I har haft en god ferie, har nydt at kunne sove
længe og have tid sammen med familien. Jeg synes, vi har haft en god start med eleverne, de
har været glade og godt tilpasse, så 2020 bliver helt sikkert et fantastisk år.
Musical:
7.-9. kl. er i gang med at skrive
manuskriptet til årets musical. Vi skal lave
en opførsel af Dyrene i Hakkebakkeskoven.
Vi går i gang onsdag den 5. februar og
knokler som vanvittige, til vi står med en
fix og færdig forestilling torsdag den 14.
februar. Vi regner med at se jer alle
sammen til forestilling torsdag aften, og I
må gerne advisere bedsteforældre om, at
de bliver inviteret til generalprøve torsdag
formiddag.
SFO:
Pr. 1. februar overgår SFO-pasningen til udelukkende at foregå i lederboligen. Jeg har sendt
ferieseddel ud for pasning i vinterferien, den vil jeg gerne, I sørger for at få svaret på.
I forbindelse med at vi selv overtager al SFO, vil jeg sende en mail ud om, hvornår I har brug
for pasning fordelt på de 3 tidsrum 6-8, 13-15 og 15-17, 16 om fredagen. Den kommer i
denne uge.
Velkommen:
I mandags bød vi velkommen til Mathias Noah Sørensen, han har indtil jul gået på Vokslev
Friskole, som desværre lukkede pr. 1. januar. Mathias bor ved Thorup Strand og skal gå i 9. kl.
Vi byder Mathias samt hans forældre Laila og Bent velkommen og glæder os til samarbejdet.
Bod:
På mandag er der bod, hvad der bliver solgt, ved vi ikke endnu, men jeg håber at kunne
fortælle eleverne det til morgensang senest fredag.
Fællesspisning:
Tirsdag den 21/1 kl. 18.00-ca 19.30 er der fællesspisning for alle elever, forældre og
søskende. Forældrene i 4.-6. kl. laver mad til os alle. Menuen består af en eller anden pastaret
og noget kød. Det koster 25 kr. pr person. I skal melde jer til senest fredag den 17/1 enten på
sms til en af os på skolen eller ved at sende en mail til kontoret. I skal medbringe service.
Forældrene i 4.-6. kl. sælger drikkevarer og skolen er vært ved en kop kaffe.
Elev-spissammen:
Tirsdag den 28. januar har vi elevspissammen, hvor eleverne i 1.-3. kl. laver mad til resten af
skolen, så I kan godt skrue lidt ned for madpakkerne denne dag.
Ugens ord:
Denne ugens ord er: finurlig. Jeg glæder mig til at høre, hvad I finder ud af, det betyder.
Kalender:
13/1: Skole-hjemsamtaler 7.-9. kl.
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14/1:
16/1:
21/1:
23/1:
28/1:

Skole-hjemsamtaler 7.-9. kl.
Bestyrelsesmøde
Fællesspisning
Kompetenceforum
Elev-spissammen
8.-9. kl. arbejdsdag
0. kl. til skolesundhedsplejerske
29-31/1: CK lederkursus
30/1: 7.-9. kl. med skolen i biografen
0. kl. til skolesundhedsplejerske
31/1: 0. kl. til skolesundhedsplejerske
Med venlig hilsen
Charlotte Kjeldgaard
Klim Friskole
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