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Nyhedsbrev uge 38 
 
Kære alle – forældre, elever og støttekreds. 
 

Der er sket så meget på skolen siden i weekenden. Hold da op hvor har det været nogle aktive 

og effektive forældre, der var til arbejdsdag i lørdags. Jeg er vildt imponeret over det, der er 
nået, og jeg er rigtig glad for dem, der kommer i næste uge og maler væggen i gangen 

færdig, det lysner helt vildt.  
 

I fredags satte Gitte, Finn og p-fagsholdet et rigtig 

flot insekthotel op i Sønderskov. Nu håber vi, der 
flytter mange spændende insekter ind og nyder de 

fine omgivelser.  
Mandag havde vi elev-spissammen, hvor eleverne i 

7.-9. kl. havde lavet spaghetti carbonara. Det var en 

ret, der faldt i de flestes smag, og der blevet taget 
godt for sig.  

 

I eftermiddag begynder danseholdet fra 
Jammerbugt kulturskole, der er 5 tilmeldte, så 

holdet kan sagtens bære flere deltagere. Det er ikke 
noget vi som skole har noget med at gøre, vi lægger 

bare lokaler til, så hvis I kender nogle, der har et barn, der gerne vil gå til dans, er de meget 

velkommen. I kan se i vedhæftningen til sidste ugebrev, hvordan man tilmelder sig.  
 

Naturvidenskabsfestival på Bjerget: 
På næste fredag den 28/9 skal eleverne fra 0.-6. kl. til Bjerget, hvor de skal deltage i 

naturvidenskabsfestivalen, som Bjerget Efterskole arrangerer hvert år. Walther kører eleverne 

derop efter morgensang og henter dem igen. Det foregår indenfor almindelig skoletid. Eleverne 
skal medbringe madpakke og drikkedunk i en turtaske.  

 

Opsamling skolefoto: 
På torsdag den 27/9 kommer fotografen igen og fotograferer de elever og lærere, der ikke var 

i skole den første dag.  
 

Bod: 

Eleverne i 7.-9. kl. sælger pølsehorn og 
hjemmelavet pizza i boden på mandag.  

 
Kalender: 

19/9: Forældremøde 0.-1. kl. 

26/9: Morgensang i kirken. 
27/9: Opsamling skolefoto 

28/9: 0.-6. kl. Naturvidenskabsfestival på 

Bjerget. 
27-28/9:CK Lederkonvent 

8-12/10: Emneuge  
Uge 42: Efterårsferie 

25/10: Skole-hjemsamtaler 2.-4. kl 

1/11: Åben skole 
1-2/11: Udskolingsarrangement. 

 
Med venlig hilsen 

Charlotte Kjeldgaard 

Klim Friskole  
 


