Nyhedsbrev uge 40
Kære alle – forældre, elever og støttekreds.
Vi havde en fuldstændig fantastisk emneuge sidste uge med godt vejr det meste af ugen.
Fredag sluttede vi af med et brag af en fest, hvor eleverne fra 6.-9. kl. lavede lækker mad til
os alle sammen. Vi havde besøg af Klim Sogns Jagtforening repræsenteret af Jonas, som
havde medbragt forskellige dyr, bl.a. en mårhund og forskellige andefugle, som eleverne
kunne se. Desuden havde han nogle høns med, som han slagtede og åbnede, så børnene
kunne se, hvilke indvolde en høne har. Vidste I f.eks. godt, at der er æg i masser af stadier i
en høne? Det vakte stor undren hos eleverne 😊
% Desuden var vi så heldige, at et andet af
$
#
"
medlemmerne fra Klim Sogns Jagtforening skød et bukkelam, som han tog med på skolen og
flåede og brækkede sammen med eleverne, det var en spændende oplevelse. Dagen sluttede
med en lækker menu bestående af smagsprøver på de lækre marmelader, der var blevet lavet
i køkkenet tirsdag, nybagte boller samt en veltillavet vildtgryde lavet over bål (vinden voldte
lidt problemer) serveret med kartoffelmos. Det var en rigtig dejlig dag fyldt med fantastiske
oplevelser. Tak til Klim Sogns Jagtforening for at give os oplevelserne.
I går havde 6. kl. lavet mad til os alle til elevspissammen. Vi fik Toad in the hole! Det smagte rigtig
godt, og der var virkelig mange elever, der ville have
anden gang, så jeg tænker, det er en ret, I godt kan
tage på menuen derhjemme 😊
% Tak til 6. klasse for
$
#
"
lækker mad.
Udskiftning af tag:
Den 24. september sendte jeg en mail ud til jer med en
bøn om hjælp til at udskifte taget over
lærerværelsesfløjen. Det bliver til noget, men vi kan
godt bruge nogle flere hænder. Hvis man ikke har
mulighed for at hjælpe mandag-onsdag, skal vi også
bruge hjælp fredag den 15. oktober til at sætte stillads
op, så det er klart mandag morgen. Så meld jer frisk.
Bod:
På mandag sælger eleverne i 7.-9. kl. wraps og en
overraskelse.
Unyttig viden:
Trylleordet Abracadabra er arabisk og betyder: Fly oh al sygdom fra denne verden.
Kalender:
7/10: Skole-hjemsamtaler 2. kl.
8/10: Bogbus
11/10: Klassearrangement bhkl.-1. kl
Bestyrelsesmøde
14/10: Klassearrangement 6. kl.
16-24/10: Efterårsferie
25/10: Skolehjemsamtale 7.-9. kl.
26/10: Skole-hjemsamtaler 3.-5, kl.
27/10: Skole-hjemsamtaler 3.-5. kl.
28/10: Kompetenceforum
4/11: Åben skole
Udskolingsarrangement med overnatning
Med venlig hilsen
Charlotte Kjeldgaard
Klim Friskole
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