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Nyhedsbrev uge 1 
 
Kære alle – forældre, elever og støttekreds. 
 

Så er vi i gang igen. Jeg vil gerne begynde med at ønske jer alle et rigtig godt nytår. Jeg håber, 

2018 bringer masser af glæder til jer alle.   
Vi er begyndt årets skoledage med morgensang i kirken, og selv om vejret var trist udenfor, 

var Johan Svaneborg så sød at gøre opmærksom på, at dagen rent faktisk er forlænget med 
10 minutter. Det kan vi da glædes over.  

Før jul fik vi en julegave af SE vækstpulje Nyfors, som har givet skolen 75.000 kr. til opførsel 

af en bålhytte. Det var en rigtig dejlig overraskelse og bestyrelsen ved både skolen og 
fribørnehaven er, sammen med personalet, gået i gang med at finde ud af, hvordan vi får 

mest muligt for pengene. 
 

Velkommen: 

Udover Zibrandt, som jeg skrev om før jul, har vi i dag budt velkommen til Julie Kaae, som 
skal gå i 4. kl. Julie bor i Fjerritslev og har tidligere gået på Ørebroskolen. Vi glæder os til 

samarbejdet med Julies mor Henriette og håber, Julie falder godt til.  

 
Glemt tøj: 

Som jeg sagde i kirken til juleafslutningen, havde vi lagt glemt tøj frem i et lokale på skolen. 
Der er forsvundet en del af tøjet, så det er jo positivt, men der er altså stadig nogle gode ting 

tilbage. Jeg har taget et par billeder af dem og vedhæftet dem nedenunder. Hvis I kan 

genkende noget af det så giv lige besked inden fredag, hvor jeg afleverer det sidste i genbrug.  

 
 

 

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 skal bruge én til 0.-1. kl. og én til 2.-3. kl.  fra kl. 
12.00-13.05, hvorefter de skal i SFO. Samt én til 4.-6. kl. og én til 7.-9. kl. fra kl 12.00-13.50. 

Vi vil gerne planlægge, hvad eleverne skal lave i de pågældende timer. Giv endelig lyd, hvis I 

har mulighed for at bruge et par timer.  
 

Bod: 
På mandag vil eleverne fra 7.-9. kl. servere pastasalat og en overraskelse.  
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Fremlysning: 

Den sidste skoledag før jul fandt nogle af vores elever dette ur. Er 

der nogle af jer, der har tabt det i forbindelse med juleafslutningen, 
så kan det afhentes på kontoret.  

 

Kalender: 
15/1:  Pædagogisk eftermiddag 

18/1:  7. kl. konfirmanddag 
  Blokdag 

22/1:  Kompetenceforum 

24-26/1: CK kursus 
25/1:  Elevbespisning 7.-8. kl laver mad 

7/2:  Morgensang i kirken 
9/2:  Vinterbanko 

 

 
 

Med venlig hilsen 

Charlotte Kjeldgaard 
Klim Friskole  

 


