Nyhedsbrev uge 24
Kære alle – forældre, elever og støttekreds.
Nogle gange kan desperate handlinger medføre
noget positivt, som man ikke havde
gennemskuet. Det er sket med punktet unyttig
viden fra Klim Friskole. Da det kom på ugebrev
første gang, var det i desperation over, at jeg
ikke syntes, jeg havde noget at skrive til jer. Da
jeg så læste ugebrev for eleverne dagen efter,
kommer Frederik hen og siger: ”Jeg har noget
unyttig viden til næste uge.” Deraf den unyttige
viden om næbdyr. Da den blev præsenteret for,
eleverne væltede det ind med masser af anden
unyttig viden. Det engagement havde jeg ikke
forventet, og jeg havde ikke set det komme,
men det er rigtig fedt, og jeg nyder det, så
punktet forsætter, og hvis I synes, det er et
dumt punkt, er I velkommen til at springe det
over J
Morgensangen har vi udenfor hver dag, det er
svært at synge op, og vi gør det uden
musikakkompagnement, men til gengæld har vi
fuglekvidder og fuglesang til den store
guldmedalje, det er en fornøjelse og nogle
gange føles det som om, fuglene synger højere,
når vi begynder at synge.
Børnehaveklassen har fundet en rede med 4 grønne æg. Træet, hvor den er fundet, er nu
fredet, og vi håber, æggene når at blive udklækket, inden vi går på sommerferie, så vi kan nå
at se ungerne også.
Afslutning:
Vi må ikke holde fælles afslutning i år, men til gengæld har vi besluttet at holde afslutning
klassevis i stedet. Så det bliver sådan, at hver enkelt samlæsning mødes med to lærere og
forældre. I bliver alle inviteret separat af klasselæreren, men får lige datoerne, sted og
deltagere her:
Børnehaveklassen Skovlegepladsen Thorup Strand mandag den 22. juni sammen med Lone
og Jette
1.-3. kl. Asgård på skolen torsdag den 25. juni sammen med Anette og Charlotte
4.-6. kl. Asgård på skolen mandag den 22. juni sammen med Søren og Anette.
7.-8. kl. får ingen aftenafslutning, da de har deres afslutning på lejrturen den 17.-19. juni
sammen med Kristian og Anette.
9. kl. bliver inviteret til dimission onsdag den 24. juni sammen med forældre.
Sidste skoledag:
Torsdag den 25. juni er sidste ”rigtige” skoledag i dette skoleår. Eleverne møder til normal tid
og har fri kl. 13.05, hvor vi samles ved skibet og synger feriesangen. Kl. 11.30 overtager
afgangseleverne underholdningen og mon ikke, vi ender med at skulle spille en fodboldkamp
igen i år.
Fredag den 26. juni møder eleverne fra 7. kl. ind kl. 8.15, de skal hjælpe os med rengøringen
inden sommerferien. De har fri kl. 12.00. Walther kører ikke fredag, så jeg håber 7. kl.

klim-friskole.dk

10. juni 2020 - side 1 af 2

forældre kan hjælpe hinanden med transporten frem og tilbage eller sætte eleverne på en
cykel.
1. skoledag:
1. skoledag efter sommerferien er mandag den 10. august. I får nærmere besked om
tidspunkt, når vi nærmer os.
Bus efter ferien:
De faste pladser er kommet for at blive også efter ferien.
Jeg sender et skema ud, hvor I bedes svare på, hvorvidt I ønsker at benytte Walther til
transport til og fra skole. Jeg vil gerne have svar inden den 22. juni, da vi skal have lavet en
ny busplan.
Unyttig viden:
En skildpadde kan trække vejret gennem numsen (Zibrandt 1. kl.)
Kalender:
11/6: Kompetenceforum
16/6: Bestyrelsesmøde
17.-19/6: 7.-9. kl. lejrafslutningstur
22/6: Afslutning ved Thorup Strand for 0. kl
Afslutning i Asgård for 4.-6. kl.
22-25/6: Klasselærerdage.
24/6: Dimission afgangselever
25/6: Afslutning i Asgård for 1.-3. kl.
26/6: 7. kl. møder ind til rengøring
Med venlig hilsen
Charlotte Kjeldgaard
Klim Friskole
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