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Nyhedsbrev uge 34 
 
Kære alle – forældre, elever og støttekreds. 
 

I sidste uge var græsset på skolen rigtig trist, 

brunt og goldt at se på, men det regn, vi har fået 
i løbet af de sidste 14 dage, er nu ved at have 

gjort gavn, græsset er blevet grønt og vi kan 
ikke undgå at skulle slå det igen.  

 

Rettelser: 
I sidste uge havde jeg slået hovedet fra, da jeg 

skrev ugebrev  Arbejdsdagen er den 15/9, som 

Helle sagde til 1. skoledag.  
Desuden har Kristian og Søren valgt at flytte 

forældremødet i 7.-9. kl. fra den 27/8 til den 3/9, 
forældrene skulle have fået besked.  

 

Dagligdagen: 
I får lige en lille opsamling på regler og rutiner: 

• Elever fra 0.-3. kl. skal afleveres i børnehaven, hvis de kommer før kl. 8.00. 
• Hvis jeres barn er sygt eller skal have fri, skal I ringe på skolen på tlf. 9822 5292 

mellem 7.45 og 8.15.  

• Elever skal benytte selerne i bussen når de kører med den, HVER gang. 
• Eleverne skal have cykelhjelm på, når de cykler med skolen.  

 

Gymnastikdag: 
På onsdag den 29/8 er vi blevet inviteret i Thorup-Klim hallen af Thorup-Klim Ungdoms- og 

Gymnastikforening til en dag, hvor de præsenterer lidt af hvad de laver af gymnastik i 
vintersæsonen. Derfor skal alle elever fra 0.-6. kl. møde omklædte i tøj, de kan bevæge sig i 

og være aktive. De skal ikke i bad efter aktiviteterne, så de skal ikke have skiftetøj med.  

Vi har endnu ikke fået det endelige program, men så snart vi har det  
 

Velkommen tilbage: 
Oliver Danielsen er i dag begyndt på Klim Friskole igen. Vi er glade for at have ham tilbage og 

byder ham hjertelig velkommen.  

 
Bod: 

Eleverne i 7.-9. kl. sælger hjemmelavet pizza og tortillawraps med kebab i boden på mandag. 
 

Udskolingsarrangement: 

Onsdag den 5/9 har eleverne i 7.-9. 
kl. udskolingsarrangement. De bliver 

på skolen efter skoletid og hygger 

sig sammen med Lone og Søren 
indtil kl. 17.30, hvor forældrene 

henter dem på skolen.  
 

Bus: 

Da eleverne i 7.-9. kl. har 
udskolingsarrangement den 5/9 og 

skal blive på skolen, kører Walther 
hjem kl 14.00. Der er ingen grund 

til, at busbørnene under 7. kl. skal 

sidde og vente på nogle, der ikke får 
fri ;-) 
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Kalender: 

23/8: Bogbussen kommer 

28/8: Forældremøde i 5.-6. kl. 
29/8: Gymnastikdag for 0.-6. kl. i Thorup-Klim hallen.  

3/9: Forældremøde i 7.-9. kl.  

4/9: Blokdag (flyttes muligvis) 
5/9: Udskolingsarrangement 7.-9. kl. 

6/9: Forældremøde 2.-4. kl. 
15/9: Arbejdsdag 

17/9: Elevspissammen 

19/9: Forældremøde 0.-1. kl. 
 

Med venlig hilsen 
Charlotte Kjeldgaard 

Klim Friskole  

 


