Nyhedsbrev uge 41
Kære alle – forældre, elever og støttekreds.
Efteråret er i gang, og sangen, Efterårets blade falder, kører rundt i hovedet på mig det meste
af tiden. Efterårets farver er fantastisk smukke, og den kolde klare luft om morgenen er helt
vidunderlig 😊
På skolen sniger efteråret sig også ind. Vi har fået pyntet pyramiden med edderkopper i
forskellige former og farver lavet af eleverne fra bhkl.-5. kl.
Bhkl.-1. kl. havde klassearrangement mandag eftermiddag og aften, de havde en rigtig
hyggelig eftermiddag, selvom der blæste en del, var solen fremme, og eleverne legede både
ude og inde.
Velkommen til Lars:
I går bød vi velkommen til en ny elev Lars, som
skal gå i 4. klasse. Lars bor i Holmsø sammen
med sine forældre, Maiken og Søren. Lars har
tidligere gået på Trekronerskolen. Vi byder
velkommen til både Lars og hans forældre, og vi
håber, I bliver glade for skiftet til Klim Friskole.
Bus Walther fri:
HUSK at på fredag har Walther fri, så han kører
hverken morgen eller eftermiddagsruten. Så
fredag står I selv for transport til og fra skole.
Tag:
På mandag går vi i gang med at skifte taget over lærerværelsesfløjen. Jeg har sendt mail med
plan ud til de forældre, der har meldt sig til at hjælpe.
Idræt indenfor:
Efter efterårsferien flytter vi idrætsundervisningen indenfor. Så eleverne skal huske
indendørssko og tøj til indendørsidræt.
Bod:
Hvad 7.-9. kl. sælger i boden mandag efter efterårsferien ved vi ikke endnu, så det er 2 gange
overraskelse.
Unyttig viden:
En rulle toiletpapir har i gennemsnit 333
stykker.
Kalender:
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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