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Nyhedsbrev uge 46 
 
Kære alle – forældre, elever og støttekreds. 
 

Vi er gået i gang med at fjerne hækken og de lærketræer, der 

er ved parkeringspladsen øst for salen. Der vil, når det gamle er 
væk, blive plantet et nyt læhegn. Vi har fået 1000 træer tildelt 

fra det projekt, der hedder Genplant planeten. Samtidig er vi i 
gang med en større oprydning, så det også bliver pænt og 

præsentabelt på bagsiden af skolen. 

 
1000 træer er for øvrigt rigtig mange, så vi kommer også til at 

tynde ud i de andre læbælte omkring skolen.  
 

 

Der er blevet afleveret dette spil i Bogbussens kasse. Hvem 
mangler det? 

 

 
Fællesspisning: 

Som jeg skrev i sidste uge, er der fællesspisning torsdag den 23/11 kl 18.00. Når jeg viser nye 
elever og forældre rundt, er fællesspisning en af de ting, jeg fremhæver, som noget vi 

forventer, man bakker op om som familie på Klim Friskole, så det håber jeg da, I gør. 

Herunder følger invitation fra forældrene i 2.-3. kl.  
 

Menuen er nu offentliggjort og kommer til at bestå af pastasalat med kylling og bacon og 
flutes til. Der er også pasta uden noget evt. med ketchup til, til dem, der gerne vil have det. Er 

vi heldige, er der æbleskiver til dessert :-) I skal medbringe service. Drikkevarer sælges på 

skolen til fornuftige priser.  
Vi håber, I har lyst til og mulighed for at komme. Tilmelding med navn og antal sendes på mail 

til skolen: mail@klim-friskole.dk. Meld tilbage senest 

mandag den 20/11, familierne i 2.-3. kl. skal også 
meldes til ☺   

 
Bod: 

Hvad eleverne i 7.-9. kl. sælger på mandag ved vi ikke 

endnu, da det er Lasse og Rasmus der står i bod og de 
er begge to i praktik i denne uge. Men vi håber, at i 

hvert fald en af tingene er Vitas pastasalat ;-)  
 

 

Kalender: 

13-17/11: 9. kl. praktik 

23/11: Fællesspisning 2.-3. kl. forældre laver mad. 

29/11:  Studievejlederaften for 8.-9. kl. 
1/12: 7.-9. kl. til drama på Han Herreders Efterskole 

13/12:  Bestyrelsesmøde 
20/12:  Juleafslutning aften 

21/12:  Juleafslutning. 8.15-13.00. 

 
 

Med venlig hilsen 

Charlotte Kjeldgaard 
Klim Friskole  

 

7.-9. kl. er i gang med at lære at skak. 
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