Nyhedsbrev uge 41
Kære alle – forældre, elever og støttekreds.
Efteråret er over os, men vi har de smukkeste
morgener, når vi står udenfor og synger. Luften
er klar og kold, og himlen er fuld af gæs, som
kommer trækkende hen over os og
akkompagnerer vores morgensang. Det er
hyggeligt, og de små elever er meget opslugte
af, om gæssene kommer for tidligt eller for sent
til morgensang.
I mandags havde vi elev-spis-sammen, som jeg
skrev i en mail til jer, og jeg må sige, at
Kristians kærlighedsgryde kan noget, og
eleverne spiste med stor appetit.
I SFO har Jette fjernet nettene i målene, fordi
der en dag var et pindsvin, der var viklet ind i
nettet, og det kan vi ikke have. Pindsvinet blev
heldigvis reddet og er tøffet videre mod sit
vinterhi.
Elevråd:
Vi har efter ønske fra en af eleverne besluttet at
etablere et elevråd. Søren er kontaktlærer til
rådet, og han har gennemført et valg med
eleverne. Der skal være 6 elever i elevrådet, og
man kan vælges fra 4. kl. og opefter. Eleverne
fra bhkl. til 4. kl. har valgt en repræsentant fra 4. kl., og eleverne fra 5.-6. kl. har valgt 2
repræsentanter fra deres samlæsning, og eleverne fra 7.-9. kl. valgte 3 repræsentanter fra
deres samlæsning.
Elevrådet kom således til at bestå af: Alexander, 4. kl., Nana 5. kl., Malthe 5. kl., Martina 8.
kl., Jacob fra 7. kl. og Frederik fra 8. kl.
Det bliver spændende at følge elevrådets arbejde, og jeg er sikker på, det for eleverne bliver
en god demokratisk dannelse.
Aktivitetsdag:
Husk Walther kører ikke fredag.
Alle elever skal have tøj på, der passer til vejret, lige nu ser det ud til at holde tørt, men tjek
lige selv når vi kommer tættere på. Bhkl-4. kl. skal have turtaske med madpakke og
drikkedunk med, iPaden kan godt blive hjemme den får vi ikke brug for fredag. 2.-4. kl. skal
på cykeltur, så de skal medbringe cykel og cykelhjelm.
Alle møder fra kl 8.15-13.30.
Unyttig viden:
Normaltemperaturen for en hamster er mellem 36,2° og 37,5°C.
Kalender:
9/10: Blokdag
Walther har fri!!!!
12-16/10: Efterårsferie
26/10: Elevspissammen
27/10: Skole-hjemsamtaler 2.-4. kl.
28/10: Skole-hjemsamtaler 2.-4. kl.
2/11: Skole-hjemsamtaler 7.-9. kl.
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5/11: Åben skole
Udskolingsarrangement
9/11: Skole-hjemsamtaler 7.-9. kl
11/11: Skole-hjemsamtaler i bhkl.
13/11: Bogbus
18/11: Blokdag
Med venlig hilsen
Charlotte Kjeldgaard
Klim Friskole
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