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Nyhedsbrev uge 51 
 
Kære alle – forældre, elever og støttekreds. 
 

Hvis julen kan summe, er det det, vi oplever på Klim Friskole lige nu. Forventningen er næsten 

til at tage og føle på. Eleverne glæder sig selvfølgelig til juleaften, men sandelig også til at 
skulle optræde i aften for jer forældre og til at få juleferie. Vi har i dag ønsket børnene fra 

Fribørnehaven en glædelig jul, så nu kan vi rigtig mærke, at det nærmer sig.  
 

Velkommen: 

I mandags bød vi velkommen til Annika Kjærbæk, som bor 
sammen med sin familie i Manstrup.  Annika kommer fra 

Fjerritslev skole og skal gå i 8. kl. Vi vil gerne byde 
velkommen til familien og glæder os til samarbejdet.  

Efter jul begynder Zibrandt i 0. kl. Zibrandt bor med sin 

familie i Fjerritslev og har hidtil gået på Fjerritslev skole. Vi 
glæder os til at byde Zibrandt og hans familie velkommen 

til Klim Friskole og ser frem til samarbejdet med dem.  

 
Vinterbanko: 

Fredag den 9. februar afholder vi dette års vinterbanko. 
Hver familie skal medbringe en gave til 50 kr., som vi kan 

bruge til gevinst. I får lige adviseringen nu, så I alle kan 

udnytte det udsalg, der kommer efter jul til at få købt en 
gevinst til 50 kr. Gevinsterne skal afleveres på 

lærerværelset senest 7. februar. Husk de skal ikke være 
pakket ind.  

 

Ændring af busplanen: 
Da Emma og Emil er flyttet til Gøttrup, skal de til at tage 

bussen herud, derfor ændrer vi busplanen gældende fra 

onsdag den 3. januar. De nye tider er vedhæftet nyhedsbrevet.  
 

Forældrehjælp/pædagogisk eftermiddag: 
Mandag den 15/1 holder vi pædagogisk 

eftermiddag, vi vil gerne have mulighed for at 

begynde kl. 12.00 og søger derfor nogle 
forældre, der har tid, lyst og mulighed for at 

hjælpe med eleverne i de sidste timer den dag. 
Vi håber, der er mindst 4 forældre, der byder 

sig til. Giv endelig lyd.  

 
Sangaften: 

Lige en orientering, så I kan få sat et kryds i 

kalenderen. Torsdag den 15. marts holder vi 
sangaften, hvor Jørgen Henrik kommer og 

spiller for, så vi sammen kan synge foråret 
frem. Vi begynder kl. 19.00 og forventer at 

være færdige kl. 21.00. Det er frivilligt at 

deltage, men jeg håber, der er mange, der 
har lyst til at bruge et par timer sammen med 

Jørgen Henrik og mig, det er nu sjovest at 
synge flere sammen ☺ 

 

Kalender: 
20/12: Juleafslutning aften kl 17.30 

(Husk mad og service) 

21/12:  Juleafslutning. 8.15-13.00. 
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22/12-2/1:  Juleferie begge dage er inklusive. 

3/1:  Morgensang i kirken 

15/1:  Pædagogisk eftermiddag 
18/1:  7. kl. konfirmanddag 

  Blokdag 

22/1:  Kompetenceforum 
24-26/1: CK kursus 

25/1:  Elevbespisning 8.-9. kl laver mad 
 

I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt nytår. 

 
 

Med venlig hilsen 
Charlotte Kjeldgaard 

Klim Friskole  

 


