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Nyhedsbrev uge 33 
 

Kære alle – forældre, elever og støttekreds. 
 

Så er vi i gang. Skolen er igen fyldt med glade og dejlige elever, som, jeg tror, 
har trængt til at komme i gang efter en laaaaang sommerferie.  
Vi havde en dejlig opstartsaften, hvor der var en rigtig god stemning og 

summen af hyggelig snak jer forældre i mellem. Det er fantastisk 
livsbekræftende og givende at gå rundt og fornemme fællesskabet mellem jer. 
Jeg håber, de nye familier og elever hurtigt finder sig til rette i fællesskabet.  

 
HJÆLP!!!! 
Vi har fået mulighed for at tjene 

12500 kr. til skolen. MEN det 
kræver virkelig jeres hjælp, og 

det er snart.  
På søndag afvikles der Xterra i 
Slettestrand, som I måske ved. I 

den forbindelse mangler de 25 
personer, der skal stå rutevagt på 
den 30 km. mountainbike rute i 

Svinkløv plantage. Så hvis vi kan 
stille med 25 personer fra kl. 
8.30-15.30 på søndag, tjener vi 

pengene. Meld tilbage hvis I vil bruge en søndag i Svinkløv plantage, lige nu 
ser vejret ud til at blive godt. Alle fra 16 år og opefter kan bruges som 
hjælpere. 

Jeg håber, vi med fælles hjælp, elever, tidligere elever, forældre, støttekreds 
og familier kan finde 25 personer, der vil hjælp, det er en god portion penge vi 
kan tjene ved det. Send en SMS til enten Helle 3026 3099 eller til mig 2243 

7218 så hurtigt som muligt, da vi skal give besked om, vi kan tage tjansen. Vi 
vil gerne vide, om I med sikkerhed kan hjælpe, eller om I måske kan hjælpe, 
da vi skal melde tilbage.   

  
”Fårup”-dag: 
Jeg har fået flere henvendelser fra jer forældre, om vi ikke skulle en tur til 

Fårup Sommerland i år. Men som vi meldte ud sidste år, har vi besluttet, at vi 
ikke tager til Fårup i år. Vi har derimod besluttet, at vi har en blokdag den 19. 
september, som bliver en udflugtsdag. Hvor vi skal hen, og hvordan det hele 

skal løbe af stablen, har vi ikke besluttet endnu, men I skal nok få nærmere 
besked, når vi kommer tættere på.  
 

Fripladsansøgning: 
Ansøgning om friplads skal være kontoret i hænde senest 1. september. 
Ansøgningsskema er vedhæftet dette nyhedsbrev, vær opmærksom på at der 

er 2 ansøgningsskemaer, 1 til skole og 1 til SFO, og de skal begge udfyldes, 
hvis I ønsker at søge.  
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Bogbus: 
Bogbussen kommer følgende dage kl. 11.00. 

Onsdag d. 23. august 
Fredag d. 15. september 
Torsdag d. 12. oktober OBS!! 

Fredag d. 10. november 
Fredag d. 8.december 
 

 
Høretelefoner: 
Som jeg sagde i søndags, er det vigtigt, 

at ALLE eleverne har høretelefoner med 
hver dag. De skal bruge dem, når de skal 
lytte til noget på deres iPad.  

 
Forældremøder: 
I får lige datoerne for forældremøderne: 

0.-1. kl: 12. september 
2.-3. kl: 19. september 
4.-6. kl: 14. september 

7.-9. kl: 6. september 
 
I får separat invitation fra klassens 

lærere forud for mødet.  
 
Udskolingsarrangement: 

Onsdag den 30. august har eleverne udskolingsarrangement sammen med 
Helle og Kristian. Udskolingsarrangementet begynder efter skoletid og slutter 
kl. 17.30. Eleverne får nærmere besked om, hvad der skal foregå.   

 
O-løb: 
Den 6. september skal eleverne fra 4.-6. kl. deltage i o-løb sammen med 

elever fra nogle friskoler i Himmerland. Løbet foregår i Jenle plantage. 
Eleverne møder og har fri til almindelig tid. Walther står for transporten. 
Eleverne skal have tøj på til at bevæge sig i, og de skal have madpakke og 

drikkedunk med til en god lang aktiv dag.   
 
Bod: 

Hver mandag har eleverne i 7.-9. kl. bod, hvor de sælger et supplement til 
madpakken. Fremover vil der stå i ugebrevet, hvad der bliver solgt den 
følgende mandag. Det koster 10 kr. at handle i boden.  

 
Kalender: 
30/8:  Udskolingsarrangement 7.-9. kl. 

4/9:  Kompetenceforum 
6/9:   Morgensang i kirken 

O-løb for 4.-6. kl. 

Forældremøde 7.-9. kl.  
12/9:  Elevbespisning 
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  Forældremøde 0.-1. kl. 
13/9:  Bestyrelsesmøde 

14/9:  Forældremøde 4.-6. kl. 
19/9:  Blokdag 
  Forældremøde 2.-3. kl 

25.-29/9: Emneuge 
 
Med venlig hilsen 

Charlotte Kjeldgaard 
Klim Friskole  
 


