Nyhedsbrev uge 38
Kære alle – forældre, elever og støttekreds.
Kristian er syg i dag, jeg er vikar, så det bliver et kort nyhedsbrev I får denne gang.
Emneuge:
I næste uge har vi naturvidenskabelig emneuge. Eleverne kommer til at være sammen med
sin stamklasse og måske sammen med klasserne yngre eller ældre.
Som jeg skrev i sidste uge, møder eleverne kl. 8.15 hver dag, og de har fri kl. 13.50 hver dag,
undtagen bhkl-2. kl. som har fri kl. 13.05 og går i SFO. Walther kører hjem kl. 13.50 hver dag
i næste uge, også onsdag!!
Klasselærerne sender program for de enkelte klasser ud.
En stor del af ugen kommer til at foregå udenfor, så påklædning og gode madpakker er et
must.
Bod:
Der er ingen bod i næste uge, da 7.-9. kl. er ude af huset.
Efterlysning:
I forbindelse med emneugen skal der syltes, saftes og mostes. Derfor efterlyser vi flasker med
låg, sylteglas og glas med låg, vi kan få. Send gerne med børnene i skole.
Vi har også brug for frugt og bær, vi kan sylte, safte og moste. Det I kan undvære, vil vi gerne
have senest mandag.
Efterårsferie i SFO:
Sørg lige for at gå ind og svar på det skema jeg har sendt ud vedr. pasning i SFO i
efterårsferien.
Tag i efterårsferien:
Der skal skiftes tag på længen over lærerværelset og skolekøkkenet i efterårsferien, så vi har
brug for hjælp. Jeg håber, det kan gøres på 1-2 dage. Jeg sender skema ud i løbet af denne
uge, som jeg vil bede jer svare på.
Unyttig viden:
Coca-Cola er verdens næstmest kendte udtryk. Kun OK/okay overgik Coca Cola i 2001.
Kalender:
23/9: Kompetenceforum
Bestyrelsesmøde
27/9-1/10: Naturvidenskabelig emneuge.
5/10: Elev-spissammen 6. kl.
6/10 Morgensang i kirken
Skole-hjemsamtaler 2. kl
7/10: Skole-hjemsamtaler 2. kl.
8/10: Bogbus
11/10: Skole-hjemsamtaler 3.-5. kl
12/10: Skole-hjemsamtaler 3.-5. kl.
14/10: Skole-hjemsamtaler 6. kl.
16-24/10: Efterårsferie
Med venlig hilsen
Charlotte Kjeldgaard
Klim Friskole

klim-friskole.dk
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