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Nyhedsbrev uge 40 
 
Kære alle – forældre, elever og støttekreds. 
 

Efter en dejlig september, hvor der har været nogle rigtig fine dage, skal jeg da lige love for, 

at vi har ramt oktober med regn og rusk. Det er vist resterne fra de amerikanske orkaner ☺, 
godt de trods alt har raset lidt af, inden de kom til os. 

Emneugen i sidste uge var rigtig god, eleverne kom rundt til mange spændende steder. 
Mandag afsluttede 0.-3. kl. med at lave bøger om de oplevelser, de havde i sidste uge. 

Bøgerne ligger til udstilling, så jeg synes, I skal tage et kig i dem hvis I kommer forbi. 

Anette, Kristian og jeg var på kursus i relationsarbejde i mandags. Det var et godt og 
inspirerende kursus, og det er altid godt at komme flere afsted fra samme arbejdsplads, det 

giver mulighed for at huske hinanden på det nye, når der er gået et stykke tid.  

 
Gymnastikdag: 

Vi er blevet inviteret til en gymnastikdag af Thorup-Klim 
Ungdoms- og Gymnastikforening og har sagt ja. Derfor skal 

eleverne fra 0.-6. kl. op i Thorup Klim hallen på tirsdag fra 

kl. 8.30- ca. kl 11.00. Eleverne skal have tøj på, som de kan 
være meget aktive i, da de skal afprøve forskellige 

sportsgrene bl.a. gymnastik og floorball. Desuden skal de 
have madpakke og drikkedunk med.  

 

Dans:  
Vi har i denne uge begyndt et lille dansehold under ledelse 

af Amalie. Det er målrettet elever fra 0.-5. kl og foregår om 

tirsdagen fra kl 14.45-15.30. Det koster 150 kr. for 10 
gange inden jul. Der er ingen dans i efterårsferien og sidste 

gang er den 12. december.  
 

Bod: 

På mandag sælger eleverne fra 7.-9. kl. pirogger og en overraskelse.  
 

Bogbus: 
Bogbussen kommer på onsdag i stedet for fredag i næste uge, da de har et arrangement på 

biblioteket.  

 
Overtøj: 

Vejret er, som I sikkert har bemærket, særdeles skiftende, derfor 
vil det være en god ide med regntøj for alle elever, eller som 

minimum en jakke. Vi oplever elever, der kommer i skole uden 

overtøj, og alle skal ud mindst et frikvarter hver dag. 
 

Kalender: 

5/10:  Kompetenceforum 
9/10:  Bestyrelsesmøde  

10/10:  Gymnastikdag for 0.-6. kl. 
11/10:  Bogbus  

13/10:  Skolesygeplejerske til 6. kl. 

14-22/10: Efterårsferie. 
24/10:  Skole-hjemsamtaler 4.-6. kl. 

26/10:  Skole-hjemsamtaler 4.-6. kl 
30/10:  Skole-hjemsamtaler 0.-1. kl 

31/10:  Skole-hjemsamtaler 2.-3. kl 

 
Med venlig hilsen 

Charlotte Kjeldgaard 

Klim Friskole  


