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Nyhedsbrev uge 10 
 
Kære alle – forældre, elever og støttekreds. 
 

Vi havde en rigtig dejlig messe, hvor vi fik snakket med en 

masse gæster. Nogle af dem er potentielle kommende forældre, 
og nogle af dem er ”bare” venner af huset. Begge dele er lige 

skønne at snakke med.  
Mandag var eleverne fra 0.-3. kl. i teateret, hvor de så ”Karlson 

på taget”. Efter hvad jeg har hørt, var det en god forestilling, og 

de havde en god tur, selvom hjemturen blev temmelig lang pga. 
snevejret.  

Snevejret har eleverne til gengæld nydt i høj grad herhjemme. I 
går blev der bygget sneborg efter alle kunstens regler, og der 

blev kastet med sne. Det var helt rart, at der kom sne inden 

vinteren var helt ovre.  
 

Musicalugen: 

På tirsdag rydder de store elever k-fagslokalet, på onsdag bliver scenen sat op, og på næste 
torsdag begynder vi at bygge årets musical op. Det er som tidligere nævnt Ronja Røverdatter, 

der skal sættes op. 
Programmet kommer til at se ud som følger: 

• Eleverne fra 0.-3. kl. møder 8.15-12.55 hver dag. 

• Eleverne fra 4.-9. kl. møder 8.15-13.40 hver dag.  
• Alle medbringer lille taske med penalhus, iPad og madpakke. 

• Torsdag formiddag kl 10.00 er der generalprøve for bedsteforældre, støttekreds, 
Thorup Klim skole og desuden inviterer vi Vejlernes Naturfriskole. 

• Torsdag aften kl. 18.30 er alle forældre og søskende inviteret til premiere på årets 

musical ”Ronja Røverdatter” Efter forestillingen vil der være kaffebord serveret af 
forældrene i 8.-9. kl.  

 

Walther kører hjem hver dag kl. 14.00 i musicalugerne.  
 

Vi glæder os til en fantastisk uge og til at vise jer resultatet.  
 

Aktivitetsdag:  

På fredag har vi aktivitetsdag, i den forbindelse har 
jeg bedt eleverne fra 9. kl., nogle af eleverne i 8. kl. 

og en enkelt håndplukket Hjortdalborger i 7. kl. om 
at hjælpe med at få dagen til at løbe af stablen. De 

er blevet fordelt på forskellige hold og aktiviteter. 

3 af eleverne skal blive efter kl. 14.00 og være klar 
til at lave rundvisning for dem, der har lyst til det. 

De 3 er adviseret.  

 
Sprogdag: 

Eleverne i 8. kl. har fået en indbydelse til at deltage 
i en Sprogdag på Fjerritslev Gymnasium den 5. 

april. 

 
Bod: 

På mandag sælger eleverne i 7.-9. kl. pizza og 
pizzaboller. 

 

Kalender: 
8/3: 7. kl. konfirmanddag 

 8.-9. kl. arbejdsdag 
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9/3: Aktivitetsdag for Søstjernen, Klim Fribørnehave og 0.-1. kl.   

13/3: 7.-9. kl. til kemishow på Fjerritslev Gymnasium kl. 13.00-16.00. 

15/3: Sangaften kl. 19.00-21.00 
15-23/3: Musicalemneuge 

22/3: Musical premiere 

24/3-2/4: Påskeferie 
 

 
Med venlig hilsen 

Charlotte Kjeldgaard 

Klim Friskole  
 


