Nyhedsbrev uge 23
Kære alle – forældre, elever og støttekreds.
Denne uge er den sidste korte skoleuge ikke bare i dette skoleår, men hele dette kalenderår.
Den næste skæve helligdag er 2. påskedag mandag den 5. april 2021 J
Jeg nyder, at I må komme ind på skolen igen, jeg nyder at hilse på jer og bare at høre de små
samtaler, I har med jeres børn, når I henter og afleverer, det er en stor del af det at drive
friskole for mig. Det at I har jeres daglige vante gang på skolen, det at vi har ”let” adgang til
kontakt med jer. Det er først, når tingene ikke er, som de plejer, det går op for mig, hvor
meget jeg holder af hverdagen, (der gik der lige en lille Dan Turèll i mig). Så en normalisering
er særdeles velkommen på Klim Friskole.
Velkommen:
I torsdags bød vi velkommen til Natalia. Natalia
skal gå i 4. kl. Hun bor i Gøttrup med sin lillebror
Santiago og sine forældre Isabel og Jesper, og
hun har tidligere gået på Ørebroskolen. Vi glæder
os til samarbejdet og håber, I bliver glade for
skiftet.

7. kl. har engelsk i haven i præstegården

SFO:
Pasning af børnene i SFO er ikke nødpasning
længere, dvs. I kan få passet jeres børn i det
omfang, I har brug for det. Dog vil vi gerne vide,
hvis I på forhånd ved, at I ikke har brug for
morgenfritter. Både Tanja og Jette har oplevet at
sidde og vente på det første barn i mere end en
time om morgenen, det, synes jeg faktisk ikke, er
i orden. Så hvis I ved, I ikke skal bruge
morgenfritter en dag, så vær søde at give besked.

Ny lærer:
Vi har, som I ved haft en stilling slået op, og den er nu besat. Vi har pr. 1. august ansat
Christine Laustsen. Christine bor på Gjøl sammen med sin kæreste, hun er 24 år gammel og
kommer helt nyuddannet fra seminariet med linjefag i matematik, biologi, geografi og
fysik/kemi. Christine deltog i møde på skolen i går, og vi glæder os alle til at byde hende
velkommen.
Dåseindsamling SLUT:
Vi samler IKKE dåser sammen mere, økonomien i det står ikke mål med det arbejde der er i at
aflevere dåserne. Derfor vil jeg gerne bede jer ikke aflevere dåser på skolen mere.
Samlæsninger næste skoleår:
Vi er så småt i gang med planlægningen af næste skoleår, og vi har besluttet, hvordan
samlæsningerne bliver, men vi ved endnu ikke, hvilke lærere de enkelte samlæsninger får.
Samlæsningerne bliver som følger:
Børnehaveklassen
1. klasse
2.-4. klasse
5.-6. klasse
7.-9. klasse
Der er pt. indskrevet 67 elever efter sommerferien, det er dejligt.
Unyttige viden fra Klim Friskole:
Næbdyret er det eneste pattedyr, der lægger æg. (Frederik B. 7. kl.)
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Kalender:
8/6: Børnehaveklassen på tur med Lone
9/6: Opstartsmøde med kommende
børnehaveklasse
11/6: Kompetenceforum
17.-19/6: 7.-9. kl. lejrafslutningstur
23-25/6: Klasselærerdage.
24/6: Dimission afgangselever
26/6: 7. kl. møder ind til rengøring

Med venlig hilsen
Charlotte Kjeldgaard
Klim Friskole

Lærerne nyder også solen.
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