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Nyhedsbrev uge 36 
 
Kære alle – forældre, elever og støttekreds. 
 

I dag har vi sendt eleverne fra 4.-6. kl. til fælles O-løbsdag sammen med 7 friskoler fra 

Himmerland. De himmerlandske friskoler har en lang tradition for at lave forskellige aktiviteter 
sammen, og vi har i år haft mulighed for at deltage. Men det betyder også, at der er lidt stille 

på skolen, når en hel samlæsning mangler. Jeg er spændt på at høre, hvordan eleverne har 
oplevet dagen.  

 

Jeg er simpelthen nødt til at dele et billede med jer, det blev taget går i 10-pausen. Jeg synes, 
det er helt vildt fedt, at vores store elever sætter sig i sandkassen og leger med de små. De 

små nyder det og flokkes om dem, og de store var bare rigtig gode til at hygge sig med de 
små. Det er da fantastisk og livsbekræftende.  

 

 
Efterlysning: 

4.-6. kl ønsker sig rigtig meget nogle 

legoklodser. Hvis der er nogle af jer, 
der har lidt tager vi med glæde i mod 

dem uanset mængde. Mange bække 
små … 

 

Nyt fra SFO: 
Børnene skal have enten strømper 

eller futsko til at have på indendørs. 
Bare fødder er forbudt.   

 

Skills for 8. kl.: 
På fredag skal eleverne fra 8. kl. til Skills i gymnastiksalen ved Jammerbugtens Fritidscenter. 

Eleverne skal møde ved hallen kl 8.00 fredag morgen, de skal medbringe madpakke og 

drikkedunk. Vi er færdige derinde kl. 11.30, hvorefter dem, der har Kristian til P-fag skal hjem 
og have P-fag, mens Sørens P-fagshold holder fri, da det er aflyst fredag. Vi skal nok sørge for 

transporten fra Fjerritslev til Klim for de elever, der skal herud.  
 

Våde strømper: 

Selvom der ikke er regnvejr og deraf følgende vandpytter, kommer eleverne ofte ind med våde 
fødder pga. dug, der ikke tørre væk. Derfor vil vi gerne, hvis I sender en dynge strømper med 

eleverne i skole, så de har noget at skifte, samt sørger for at fylde kassen op, når der er 
kommet nogle våde hjem.  

 

Kalender: 
6/9:   O-løb for 4.-6. kl. 

Forældremøde 7.-9. kl. 

8/9:   Skills for 8. 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  
 


