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Nyhedsbrev uge 50 
 
Kære alle – forældre, elever og støttekreds. 
 

Mandag morgen lå der et meget tyndt lag sne over Klim, faktisk så tyndt, at jeg ikke troede, 

det var muligt at kælke og lege i, men jeg blev klogere. Vi gennemgik snereglerne til 
morgensang og fik fundet kælkene frem, og så blev der ellers kælket og leget i sneen i 

frikvarterene. Det var elever med meget røde kinder, vi fik ind efter pausen. For elevernes 
skyld, håber jeg, der kommer mere sne i løbet af vinteren.  

 

Julerierne forsætter. Vi 
trækker gaver op af sækken 

hver dag. Fredag var eleverne 
i 0.-3. kl. til jul i børnehøjde i 

Klim kirke. I morges havde vi 

et rigtig stemningsfuldt 
Luciaoptog, og da vi kom op i 

klasserne, fik vi serveret 

Luciabrød bagt af eleverne i 
0.-1. kl. Tusind tak til alle de 

forældre, der havde mulighed 
for at deltage, det er rigtig 

dejligt, I giver jer tid.  

 
7.-9. kl. har været i gang med 

at plante læbælte, hvor vi har 
fjernet det gamle. Så nu kan vi bare vente på det vokser til.  

 

Nyt fra bestyrelsen: 
Kære alle 

For at skabe så sikker en adgangsvej for alle vores elever, vil bestyrelsen atter en gang 

henstille til, at forældre benytter parkering ved kirken fra kl. 7.30 - 15.30 hver dag. På forhånd 
tak! 

Bestyrelsen takker for deltagelse i arrangementer i året, som er gået og glæder os til et fortsat 
samarbejde i det nye år. På bestyrelsens vegne ønskes alle som har tilknytning til Klim Friskole 

en glædelig jul og et lykkebringende nytår. 

PBV Helle Røge 

Sangaften: 

I januar i år havde vi en rigtig hyggelig sangaften, hvor Jørgen Henrik spillede til fællessang. 
Det har vi besluttet at gentage i år.  

Torsdag den 15. marts fra kl 19.00- ca. 21.00 holder vi sangaften, hvor vi vil synge foråret 

frem. Så sæt derfor et kryds i kalenderen allerede nu.  
 

Magasinet Friskolen: 

Læs de bedste friskole-historier! 
Magasinet Friskolen nr. 4 er nu på gaden. 

INDHOLD: 
• TEMA: BÆREDYGTIGHED I BØRNEHØJDE 

• Modvindskompetence på Sydfyn. 

• Fra friskole til hovedrolle i SKAM. 
• De bedste familiespil til julen. 

• Børn tager dyb samtale via sms. 
• 50 nationaliteter på én skole. 

• Børn vokser, når vi stiller krav! 

• Tilsyn med friskoler strammes igen. 
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Læs alle magasiner GRATIS: 

Hvilket device sidder du med? – tryk på linket. 

iPhone/iPad // Android- Smartphone/tablet //  http://magasin.friskoler.dk 

  
  

OBS! 

Bidrag med ideer og sparring til Friskolens 
redaktion! 

Går du med ideer til temaer og artikler, som 
ville interessere dig som forælder eller ansat. 

Tilmeld dig denne facebookgruppe, hvor 

redaktør Per Ølholm og redaktionen søger 
inspiration og sparring til de mange til- og 

fravalg, der ligger før udgivelsen af 

magasinerne. 
http://www.friskoler.link/facebooksparring 
 
Bod: 

På mandag sælger eleverne i 7.-9. kl. pizza, 

pølsehorn og en lille juleoverraskelse.   
 

Juleafslutning: 
På onsdag efter gudstjeneste og spisning giver alle eleverne koncert, danseholdet giver en lille 

smagsprøve på lidt af det, de har arbejdet med i løbet af efteråret, og Helles julekor vil 

optræde med de sange, de har indøvet til lejligheden.  
Husk at få jer meldt til, det bliver så hyggeligt.  

 

Kalender: 
13/12:  Bestyrelsesmøde 

20/12:  Juleafslutning aften kl 17.30 (Husk tilmelding) 
21/12:  Juleafslutning. 8.15-13.00. 

22/12-2/1:  Juleferie begge dage er inklusive. 

3/1:  Morgensang i kirken 
 

 
Med venlig hilsen 

Charlotte Kjeldgaard 

Klim Friskole  
 

https://itunes.apple.com/dk/app/magasinet-friskolen/id1229094151?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=dk.friskolen.areader
http://magasin.friskoler.dk/
http://www.friskoler.link/facebooksparring

