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Nyhedsbrev uge 6 
 
Kære alle – forældre, elever og støttekreds. 
 

Vi glæder os i denne tid. På fredag har vi det årlige vinterbanko, og det bobler i maven af 

spænding og forventning om, at vi får en masse gæster. Kagerne er bestilt hos forældrene, 
kaffe klar til at blive sat over, børnebanko er planlagt, MEN MEN MEN vi mangler gevinster fra 

en del familier. Vil I ikke godt sørge for at få dem afleveret straks???   
 

Jeg har lige været en tur inde i 0.-1. kl. de har vikar i 

disse dage, da Helle, som så mange af vores elever, er 
ramt af influenza. Klassen sidder og snakker om det at 

måtte undvære sin klasselærer og, at det godt kan 
være lidt hårdt, hvortil en af dem siger: ”Det gør ikke 

noget, jeg kan godt nøjes!!!” Så fik vi lige den ☺ 

 
Bøger: 

Vi er gået i gang med at sortere bøgerne, og de første 

bøger er sat frem til gratis afhentning. De bøger, der 
ikke er fjernet i morgen efter skoletid, bliver smidt 

væk.  
 

Fastelavn: 

På mandag begynder vi dagen med fastelavn for 
eleverne i 0.-3. kl. Efter morgensang synger og danser 

vi først en masse fastelavnssange, derefter 

præsenterer vi udklædningen, så alle får set de flotte 
udklædninger, og til sidst slår vi katten af tønden. Når 

vi er færdige, får alle eleverne serveret en 
fastelavnsbolle bagt af forældrene i 0.-1. kl. 

Alle eleverne i de pågældende klasser møder udklædte.  

 
Kemishow: 

Eleverne i 7.-9. kl. er blevet inviteret ind på Fjerritslev gymnasium den 13. marts til et 
kemishow med gymnasiets egne elever til at begynde med, og som afslutning kommer Århus 

Universitet med deres berømte kemishow. Kemishowet begynder kl. 13.00 og er færdig kl. 

16.00. Walther kører eleverne ind til Fjerritslev, men I bliver nødt til selv at sørge for 
hjemtransporten. 

  
Arbejdsdag: 

8.-9. kl. skal have deres første arbejdsdag den 8. marts, hvor de skal tjene penge til deres 

lejrskole. Derfor møder de ikke i skole den dag.  
 

Aktivitetsdag: 

Den 9. marts har vi inviteret børnene fra Søstjernen i Hjortdal og fra Klim Fribørnehave til 
aktivitetsdag sammen med vores 0.-1. kl. De kommer på skolen kl. 10.00 og laver forskellige 

aktiviteter indtil kl. 14.00, hvor forældrene er inviteret til at komme og hente deres børn og til 
en kop kaffe og rundvisning ved nogle af vores elever.   

 

Bod: 
På mandag sælger eleverne i 7.-9. kl. pølsehorn og pizzasnegle i boden.  

 
Kalender: 

9/2:  Vinterbanko (husk gevinster) 

12/2: Fastelavn 0.-3. kl. 
17-25/2: Vinterferie 

27/2: 7.-9. kl. i biografen 

1/3: Elevbespisning 2.-3. kl.  

0.-1. kl. arbejder med vinterens fugle  
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3-4/3: Messe i Klimhallen 

5/3: 0.-3. kl. i Aalborg teater 

7/3:  Morgensang i kirken. 
8/3: 7. kl. konfirmanddag 

 8.-9. kl. arbejdsdag  

13/3: 7.-9. kl. til kemishow på 
Fjerritslev Gymnasium kl. 13.00-

16.00. 
15-23/3: Musicalemneuge 

22/3: Musical premiere 

24/3-2/4: Påskeferie 
 

Med venlig hilsen 
Charlotte Kjeldgaard 

Klim Friskole  

 

7.-9. kl. har arbejdet med kunstneren Hundertwasser i tysk. 


