Nyhedsbrev uge 49
Kære alle – forældre, elever og støttekreds.
Endelig blev det december, og hvor har eleverne glædet
sig J I går fik den fuld gas til morgensang, hvor vi sang
Det’ sørme, det’ sandt, december, havde nissehuer på og
trak de første navne op af hatten, så de første 4 elever
fik gaver. I dag forsatte vi, og spændingen er stor, når
eleverne fra børnehaveklassen trækker 4 sedler op af
nissehuen.
I børnehaveklassen og i 1. klasse er der flyttet en nisse
ind, om det er den samme eller, om det er to forskellige,
ved vi ikke helt endnu, men de hedder i hvert fald det
samme, så mon ikke de er i familie?
De store elever fra 7.-9. kl. har fået lov til at komme ind i
det ene frikvarter for at spille bordtennis. Jeg har sagt til
dem, at det er med deres egne bat, og der er ikke noget
med at låne af andre. Battene og boldene bliver solgt på
lærerværelset for henholdsvis 50 og 3 kr.
Juleklippedag:
På fredag har vi juleklippedag. Vi vil gerne, at eleverne medbringer egen saks og lim.
Julefrokost:
I dag har alle elever og personale på skolen udfyldt menukortet til vores fælles julefrokost på
tirsdag. Der var rigtig mange lækre ting at vælge imellem, og jeg tror, eleverne i 7.-9. kl. får
rigtig travlt på tirsdag. De skal i hvert fald lave 70+ forskellige platter til eleverne.
Vi holder julefrokost, så det ville være lidt hyggeligt, hvis eleverne var lidt pyntet til
skoledagen, så vi rigtig kan fejre julens komme.
Idræt i børnehaveklasse og 1. klasse:
Eleverne i børnehaveklasse og 1. klasse har idræt om tirsdag fremover. Indtil jul har de idræt
udenfor i deres flyverdragter, så I behøver ikke sende idrætstøj med dem i skole før efter jul.

Efter jul bliver idræt forhåbentlig indendørs igen med omklædning og bad.
Juleafslutning:
Fredag den 18. december har vi juleafslutning på skolen. Vi møder alle mand fra kl. 8.15-13.00, og
Walther kører eleverne hjem på juleferie kl. 13.00.
I år må eleverne i lighed med tidligere medbringe LIDT slik, men i år skal det ikke i en fælles
slikskål, så det, de har med, er til egen indtagelse.
Kassetjek:
Jeg vil gerne lige opfordre jer forældre til lige at tage en tjekker i jeres barns garderobe og
kasser. Nogle af dem trænger til en refill, andre trænger bare til en oprydning.
Efterlysning:
I forbindelse med det projekt vi er i gang med omkring skabelsen af et område med legeplads
og mere biodiversitet, skal vi have lavet et stendige, og derfor efterlyser vi marksten, så hvis I
har nogle sten, der ligger i vejen, er vi gerne aftagere af dem.
Unyttig viden:
Denne gang er der en unyttig viden, I selv kan teste derhjemme.
Det er kun fysisk muligt for et menneske at holde øjnene åbne i 1 minut og 10 sekunder.
(Sebastian 5. kl.)
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Jeg tænker, at vi skal lave et forsøg med denne uges unyttig viden i morgen til morgensang.
Juleafslutning torsdag den 17. dec.:
Som I kan se i kalenderen nedenunder, står der juleafslutning aften ved den 17. december,
hvorvidt det bliver til noget, ved vi ikke endnu, vi afventer regeringernes udmeldinger vedr
forsamlingsforbud. Det nuværende forsamlingsforbud løber indtil den 13. december, så I skal
belave jer på, at I muligvis først får endelig besked i nyhedsbrevet den 16. december.
Kalender:
4/12: Blokdag, juleklip
8/12: Omfotografering
Elevspissammen 7.-9. kl laver mad
10/12: Kompetenceforum
17/12: Juleafslutning aften med forældre
18/12: Juleafslutning
19/12-3/1: Juleferie

Med venlig hilsen
Charlotte Kjeldgaard
Klim Friskole

Der er heldigvis lang tid til jul, og med denne tykkelse lys er der
endnu længere.
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