Nyhedsbrev uge 37
Kære alle – forældre, elever og støttekreds.
Vi arbejder på højtryk med at blive klar til
messen. Børnene i børnehaven er i gang med
at lave et efterårsmaleri, i 1. og 2. klasse har
eleverne lavet bier, og børnehaveklassen har
været ved stranden for at samle sten, som de
skal lave svampe af. Jeg er sikker på, vi får
en rigtig flot stand, og jeg glæder mig til at
præsentere den til messen. Som I kan læse
lidt længere ned, har vi brug for hjælp
omkring messen, så vær søde at melde jer til.
Bussemænd:
Vi tumler med et ret ulækkert problem lige for
tiden. En eller flere af pigerne synes, det er i
orden at sidde på toilettet, pille bussemænd
og tørre dem af på væggen. Det er mega
ulækkert, og vi har af flere omgange snakket
med både pigerne og også med alle eleverne
om, at det skal stoppe – uden held 🙁
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Derfor beder jeg jer tage en snak med jeres
datter/døtre om problemet derhjemme, så vi
kan få stoppet det.
Bus opførsel:
Jeg har i dag haft et møde med de elever, der kører med Walther. Jeg har indskærpet for dem,
at de SKAL sidde på deres pladser, have seler på og lade være med at råbe på kryds og tværs
i bussen. Også her har vi brug for jeres hjælp, så vi beder jer tage en snak med jeres børn om
opførsel i bussen, vi kan kun løse problemet i fællesskab.
Skolefoto:
I morgen torsdag er der skolefoto. Vores tidligere fotograf er gået på pension, så denne gang
bliver det Brdr. Løkke, som skal fotografere børnene. I sidste uge sendte Ditte en mail med en
infoseddel med kode, som skal benyttes for at oprette jeres barn ved fotografen. Alle elever
bliver fotograferet, for vi skal bruge billederne i vores administrative system og til
fællesbilledet af hele skolen. Derefter får de en seddel med hjem og I kan så selv gå ind og
vælge, hvilke billeder og hvor mange I ønsker at købe.
Onsdag den 28/9:
Onsdag den 28/9 skal vi på kursus fra kl. 12.00. Emil, Tanja, Jette J og 3 forældre er på skolen
laver aktiviteter med børnene. Den dag har vi besluttet, at eleverne fra 4.-9. kl. skal gå med
på March mod Ensomhed, som er en gåtur rundt i hele Danmark. Patrick, som er arrangør, går
kun, når han har følgeskab af nogle. Hvis han ikke har følgeskab, står han stille og venter til,
der dukker en op, han kan følges med.
Sidste år havde vi vores store elever til at gå med fra Klim til Thorup. I år har vi besluttet os
for at udvide gruppen og turen, så vi hjælper ham over Lund Fjord og til Frøstrup. Det bliver
eleverne fra 4.-9. kl. som går sammen med Patrick. Vi mødes med ham ved hallen i Klim kl.
9.00, så håber, vi han kommer helt til Klim og ikke står i Fjerritslev og venter på selskab.
Derefter følges vi med ham indtil max. Frøstrup eller til kl. 13.30, hvor Walther henter
eleverne og kører dem tilbage på skolen, hvorefter de har fri.
Emil går med hele vejen til Frøstrup, og Kristian går med, indtil han bliver afløst af to forældre,
som tager over for ham, så han kan komme på kursus.
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Nyt fra bestyrelsen:
Bestyrelsen har afholdt bestyrelsesmøde i denne uge. Her har vi evalueret arbejdsdagen, hvor
der var stor enighed om, at det var en dejlig dag, hvor der blev lavet en masse forskellige
ting. Vi har også snakket om, hvordan vi kan gøre arbejdsdagene endnu mere effektive.
Desuden har vi fastlagt datoer for de to næste arbejdsdage. Den næste bliver den 14/4. Det er
en fredag eftermiddag, hvor vi begynder kl. 14.00, og det er så meningen, at man kan støde
til efterhånden, som man får fri fra arbejde til. Denne arbejdsdag slutter med fællesspisning
inden, man tager hjem. Desuden er der arbejdsdag den 16/9, det er som vi plejer en lørdag
fra kl 9.00 til ca 15.00 afhængig af, hvornår man er færdig med sin opgave samt oprydning og
rengøring efter den. I forlængelse af evalueringen af arbejdsdagen blev der nedsat et
vedligeholdelsesudvalg, som skal lave en plan for vedligeholdelse af bygningerne og lave et
par runderinger om året.
Vi er også i bestyrelsen i gang med at indhente tilbud på udskiftning af vinduer og døre på
skolen og muligvis SFO afhængig af prisen. Det arbejde håber vi kan gå i gang inden jul.
Derudover har vi naturligvis haft messe og jubilæum på dagsordenen.
Bod:
På tirsdag sælger eleverne i 7.-9. kl. pizzasnegle og minipizzaer i boden.
Messe:
Kære forældre
Så er det i weekenden der er messe. Vi har brug for lidt hjælp fra jer.
Fredag: kl 15.00 mødes på lærerværelset på skolen.
3 personer eller mere til at sætte stand op. Fragte ting fra skolen til hallen.
1 trailer
Lørdag: 1 person fra 11.45 -14.30 til at stå på standen og fortælle om skolen og Børnehuset.
Søndag: mødes kl 17 i hallen
3 personer eller flere til at pille standen ned igen og fragte tilbage og sætte på plads på skolen.
Børnene er velkommen til at hjælpe til sammen med forældrene.
Skriv til Sanne på 24621846 hvis I kan hjælpe
Nyt fra skolesundhedsplejersken:
Vi har fået ny skolesundhedsplejerske, hun hedder Bettina Djurhuus og har bedt mig sende
nedenstående videre til jer forældre.
Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen om tilskud med D-vitamin
Børn over 4 år og voksne anbefales at tage et dagligt tilskud på 5-10 µg D-vitamin i
vinterhalvåret (oktober til april).
Unyttig viden:
Det kræver ca. fire millioner blomster at lave et kilo honning.
Kalender:
15/9: Skolefoto
17-18/9: Messe i Thorup-Klim hallen
28/9: Lærerne på kursus fra kl. 12.00, Walther kører hjem kl. 14.00
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3.-5./10: Naturfaglige emnedage
5/10: Morgensang i kirken
6/10: Kompetenceforum
7/10: Teaterforestilling Krig i børnehøjde
12/10: Bestyrelsesmøde
14/10: Bogbus
15-23/10: Efterårsferie
Med venlig hilsen
Charlotte Kjeldgaard
Klim Friskole

4.-6. kl. har lavet illustration til bogen Mig og Fanden, som der har læst.
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