
 

 
 

      klim-friskole.dk               17. januar 2018 - side 1 af 2 

Nyhedsbrev uge 3 
 
Kære alle – forældre, elever og støttekreds. 
 

Egentlig havde jeg bestemt, at vejret ikke 

skulle vendes mere, men lige nu er der 
bare det smukkeste vintervejr udenfor. 

Der er frost på jord, solen skinner, og der 
er hamrende koldt udenfor, men hvor er 

det opløftende, når solen bryder frem, og 

når man samtidig kan mærke, at der 
begynder at blive lysere om morgenen, er 

det da helt fantastisk.  
Indenfor går dagene sin vante gang, 0.-1. 

kl. er lige gået forbi min dør på vej ned i 

K-fag for at male. De arbejder med 
fugleemne, og er begyndt at observere 

fugle på foderbrættet, de har set solsorte, 

blåmejser, musvitter, rødhals og den 

der ”bogdims” ;-) 

 
I mandags havde vi pæd. eftermiddag, og undervisningen blev overtaget af 5 frivillige. Tusind 

tak til de forældre og Sus, som ville bruge et par timer på at være sammen med vores elever. 
Eleverne har nydt det, og jeg håber, I havde en god oplevelse ud af det også. 

 

Fra bestyrelsen: 
Har I forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal det være indgivet til 

bestyrelsen senest 1. februar 2018. 

Generalforsamlingen er tirsdag den 10. april.  

PBV Helle Røge 

Lys og refleks: 
Vi har heldigvis en del børn, der går og cykler i skole, det er rigtig dejligt, at I som forældre på 

den måde er med til at gøre jeres børn selvhjulpne og selvstændige. De fleste af dem har 

refleksvest og lys på cyklerne, MEN hver morgen møder vi elever, der er fuldstændig sorte 
uden hverken reflekser, for- eller baglygter. Det er simpelthen for farligt, og jeg vil på det 

kraftigste opfordre jer til at få købt som minimum lygter.  
 

 

Blokdag: 
I morgen torsdag har vi blokdag. Eleverne 

møder kl. 8.15 og har fri kl. 13.50. 7. kl. 

skal have konfirmanddag og 8.-9. kl. skal 
have terminsprøver. Hvad de andre klasser 

laver ved jeg ikke, men de er sammen med 
deres klasselærer hele dagen.  

Der er ingen idræt i hallen i morgen. Så 

ingen idrætstøj.  
 

Sundhedsplejerske: 
Fredag kommer sundhedsplejersken til 

undersøgelse af 8. kl. Eleverne har fået 

sedler med hjem, som skal udfyldes, 
underskrives og medbringes fredag. Sørg 

lige for at få styr på det.  

Der males fuglekasser. 
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Bod: 

På mandag sælger eleverne fra 7.-9. kl. pizzasnegle og en overraskelse i boden.  
 

Kalender: 

18/1:  7. kl. konfirmanddag 
  Blokdag 

  Bestyrelsesmøde 
19/1:  Sundhedsplejerske til 8. kl.  

22/1:  Kompetenceforum 

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

6/2:  0.-3. kl. i biografen 
7/2:  Morgensang i kirken 

9/2:  Vinterbanko 

12/2:  Fastelavn for 0.-3. kl. 
 

Med venlig hilsen 

Charlotte Kjeldgaard 
Klim Friskole  

 


