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Nyhedsbrev uge 32 
 
Kære alle – forældre, elever og støttekreds. 
 

Jeg håber, I har haft en god ferie og er klar til et nyt 

skoleår. I år er det i hvert fald umuligt at klage over 
vejret med mindre man er landmand, som i den grad 

mangler vand til markerne. Jeg håber, alle børnene har 
fået rigtig mange is henover sommeren. 

Lærerene mødtes i dag fra morgen og har haft møde 

hele dagen i dag og igen i morgen. Vi har budt 
velkommen til Lone og Marie, og vi er alle klar til det 

nye skoleår. På fredag drager vi alle sammen til Åbybro 
Friskole, hvor vi skal hører et foredrag med Annette 

Prehn om Hjernesmarte børn.  

Bestyrelsen sætter borde og stole på plads i morgen 
aften, og mandag er skolen klar til at modtage en flok 

glade og friske elever til endnu et dejligt skoleår.  

 
Skolestart: 

Vi begynder alle sammen mandag den 13. august. 
 

0. og 1. kl. møder sammen med deres forældre kl 16.00. 

Alle andre møder mellem 17.30 og 18.00, hvor vi begynder at spise. I er velkommen til at 
tage søskende med til fællesspisningen. 

 

Vi sidder udenfor i det skønne solskinsvejr, vi selvfølgelig får ☺. Alle medbringer tæppe, 
service, tilbehør og drikkevarer til sig selv og sin familie. Kødet har bestyrelsen sørget for, det 

bliver, som traditionen byder grillstegt pattegris.  
Efter spisning mødes vi indenfor til ”stå-kaffe”, en sang og jeg vil byde velkommen til skoleåret 

18/19. Vi forventer at være færdige ca. kl. 20.00. 

 
Infofolder: 

I lighed med tidligere skal vi have lavet vores folder med oplysninger om klasselister, adresse, 
telefonnumre og kalender. Har I rettelser til jeres data, vil vi gerne vide det senest på næste 

fredag den 24. august. I kan ringe til Anette (sekretær), sende en mail eller bare kontakte en 

af de ansatte på skolen med de nye oplysninger.  
 

Velkommen til nye elever: 
På søndag byder vi velkommen til 4 nye elever og deres familier. Vi håber, I bliver glade for 

jeres skolevalg, og at I hurtigt kommer i snak med ”De gamle”. 

0. klasse 
Sofie Line Jensen 

Andrea Højmark 

Kalle Bliksted Rægaard 
Naja Christensen 

 
Afsked med gamle familier: 

Ved afslutningen af sidste skoleår tog vi afsked med mange elever. Kaya og Andreas Kjeldsen, 

Oliver Danielsen, Kristoffer Tobias Henriksen, Cathrine Kristensen, Nicolas Baatrup-Andersen, 
Daniel Gregersen, Mathilde Iversen, Christoffer Sønderhaven Kloster, Lukas Mose Larsen, 

Lasse Rod Nielsen, Rasmus Nielsen, Amalie Kjeldgaard Pedersen og Charlotte Brix Svendsen. 
Vi takker for samarbejdet med familierne, ønsker jer held og lykke på jeres videre færd og 

håber, I kigger ind på skolen, når I kommer forbi.  
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Sangbøger: 

Alle elever fra 3. kl. og opefter skal have egen sangbog. Den første sangbog udleveres til 

eleverne, hvis den går i stykker eller bliver væk, skal de købe en ny. Den sælger vi på kontoret 
til 205 kr.   

 

Busplan: 
Den nye busplan er vedhæftet dette nyhedsbrev.  

 
Med venlig hilsen 

Charlotte Kjeldgaard 

Klim Friskole  


