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Nyhedsbrev uge 35 
 
Kære alle – forældre, elever og støttekreds. 
 

Onsdag morgen begynder med morgensang og derefter fortælling ved Peter Haandsbæk, som 

er ansat som præst i Valgmenigheden. Sidste uge fortalte han om Androkles og løve, og i dag 
har han fortalt om Tors rejse til Udgårdsloke. Peter er en fantastisk dygtig fortæller, men det 

er en kæmpe fornøjelse at sidde og observere jeres børn fordybet i at lytte til ham. Jeg er 
imponeret over, at alle elever sidder musestille og lytter opmærksomt i de ca. 30 minutter, 

fortællingen varer. Hvis I har mulighed, er I meget velkommen til at overvære fortælletimen. 

Næste onsdag foregår den i kirken som en del af morgensang i kirken.  
 

Arbejdsdag: 
I mandags sendte jeg en indkaldelse til arbejdsdag ud på vegne af bestyrelsen. Jeg minder lige 

om, at sidste svarfrist er på mandag. Der er pt. 9 familier, der har svaret.  

 
SFO i efterårsferien: 

Der er for et stykke tid siden sent seddel ud 

vedr. pasning i efterårsferien, der er ligeledes 
her 9 familier, der har svaret. De resterende 

skal svare inden fredag. 
 

O-løb: 

På næste onsdag den 6. september skal 
eleverne fra 4.-6. kl. til O-løb i Jenle Plantage. 

Walther kører med eleverne både frem og 
tilbage. De bliver delt ind i hold på 3 elever pr 

hold, som sammen skal finde så mange poster 

som muligt. De skal have tøj på efter vejret og 
til at bevæge sig i, en ordentlig madpakke og 

drikkedunk. Løbet slutter ca. kl. 12, så de er hjemme til almindelig sluttidspunkt, så de kan 

tage bussen hjem.  
 

Elevbespisning: 
Tirsdag den 12/9 har vi elevbespisning. Eleverne fra 4.-6. kl. laver mad til hele skolen, som vi 

nyder sammen i pausen. I kan i den forbindelse godt sende en mindre madpakke med børnene 

i skole.  
 

Emneuge: 
I uge 39 fra den 25.-29. september har vi emneuge for hele skolen. Vi har besluttet os for 

emnet: ”Kend din egn.” Eleverne bliver det i 2 storgrupper og skal gennem følgende program: 

 
0.-3. kl: 

Mandag: Ørebro/motorikbanen 

Tirsdag: Rundtur i Klim. 
Onsdag: Klim Kalkovn 

Torsdag: Thorup Strand 
Fredag:  Naturvidenskabsfestival på Bjerget efterskole. 

 

4.-9. kl: 
Mandag: Bulbjerg, eleverne skal cykle 

Tirsdag:  Husby Hole og Han Herred Havbåde 
Onsdag: Arbejde hjemme på skolen 

Torsdag: Aggersundbroen og Aggersborg 

Fredag: Arbejde hjemme. 
 

0.-3. kl. møder hver dag fra kl 8.15-13.05, hvorefter de går i sfo. 
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4.-9. kl. møder hver dag fra 8.15-13.50. De skal ALLE medbringe cykler mandag, hvor de 

SKAL cykle til Bulbjerg. Alle medbringer iPad hver dag. 

 
Fælles for alle er, at de hver dag skal have tøj på efter vejret, en god madpakke og drikkedunk 

med, vi kommer ikke forbi steder, der kan handles.  

 
Lus: 

I sidste uge skrev jeg om lus. VI har STADIG lus på skolen, og det er i alle klasser, så sørg for 
at få tjekket jeres børn, også selvom I har korthårede drenge ☺ 

 

Kalender: 
4/9:  Kompetenceforum 

6/9:   Morgensang i kirken 

O-løb for 4.-6. kl. 
Forældremøde 7.-9. kl.  

12/9:  Elevbespisning 
  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  
 


