Nyhedsbrev uge 34
Kære alle – forældre, elever og støttekreds.
Både døren og vinduet står åbent på kontoret, og
Ditte og jeg kan nyde lyden af børnene fra
børnehuset, der leger på legepladsen samt lyde af
undervisningen i klasserne krydret med de små
samtaler eleverne har, når de skal ud og ind af
klasselokalet. Det er fantastiske lyde, og en af de
virkelig gode ting ved at sidde på kontoret 😊
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mad og drikkevarer.

Nyt fra bestyrelsen:
Bestyrelsen havde møde i onsdags, hvor vi blandt
andet arbejdede med planlægning af arbejdsdag,
messe og jubilæum. Arbejdsdagen er på lørdag, og
der er god opbakning til den, det er dejligt.
Messen løber af stablen den 17. og 18. september,
og vi regner med at kunne præsentere det nye logo,
vi er i gang med at arbejde med i forbindelse med
sammenlægningen af skole og børnehave.
Jubilæet bliver delt op i 3 seancer. Fredag den 11.
november bliver skolens fødselsdag fejret sammen
med eleverne. Om eftermiddagen fra kl. 14.0016.00 er der reception, hertil skal vi bruge forældre
til at bage en kage. Om aftenen skal der være fest,
den begynder kl. 18.30. Her skal man selv betale for

Bod:
På tirsdag sælger eleverne i 7.-9. kl. pizza og en overraskelse i boden.
Unyttig viden:
Hvis du bærer hovedtelefoner i mere end en time, så vil du forøge antallet af bakterier i dine
ører 700 gange.
Gymnastikdag:
Bhkl.-6. kl. skal til gymnastikdag i morgen fra kl. 10.00-12.00. Husk tøj de kan være aktive i
og en drikkedunk.
Kalender:
24/8: Forældremøde bhkl.
25/8: Gymnastikdag for bhkl.-6. kl.
27/8: Arbejdsdag
29/8: Forældremøde 7.-9. kl.
30/8: Håndboldkaravanen
1/9: Forældremøde 1.-2. kl.
2/9: Aktivitetsdag for Søstjernen, Børnehuset og børnehaveklassen.
7/9: Morgensang i kirken
8/9: Udskolingsarrangement
9/9: 4.-6. kl. O-løb i Jenle Plantage
Bogbus
12/9: Bestyrelsesmøde
15/9: Skolefoto
17-18/9: Messe i Thorup-Klim hallen
28/9: Lærerne på kursus fra kl. 12.00
5/10: Morgensang i kirken
12/10: Bestyrelsesmøde
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14/10: Bogbus
Med venlig hilsen
Charlotte Kjeldgaard
Klim Friskole
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