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Nyhedsbrev uge 46 
 
Kære alle – forældre, elever og støttekreds. 
Bedst som jeg synes, der ikke er så meget at skrive om i denne uge, sker der alligevel noget 

på Klim Friskole. Vi har haft indbrud i nat, der er ikke stjålet det helt vilde, men vi skal have 

skiftet en dør, et vindue og et par skabe, og det er irriterende  Men der er ikke noget, der er 
så skidt, at det ikke er godt for noget. Eleverne har fået en ordentlig en på opleveren i dag. 

Politiet kom med tjenestevåben, DNA-udstyr og gik rundt og så barske ud. Eleverne havde 
mange spørgsmål, og en af dem gav følgende signalement af tyven: ”Jeg ved godt, det er en 

tynd tyv, for vinduet stod ikke ret meget åbent” ☺ og pludselig stod en af betjentene ude ved 

bordtennisbordene og spillede bordtennis til stor glæde for eleverne ☺ 
 

Velkommen: 

I sidste uge tog vi imod Josefine, som er ny elev i 3. kl. Josefine har tidligere gået på 
Fjerritslev skole. Vi byder velkommen til Josefine og hendes forældre Louise og Lars og håber, 

I alle bliver glade for skiftet.  
 

Fodtøj og tørre strømper: 

Eleverne skal ud i frikvarterne, de spiller fodbold i det våde græs, så deres fødder bliver våde. 
Vil I ikke sørge for, at de har noget ordentligt fodtøj med og nogle tørre strømper, de må ikke 

gå i bare tæer herinde.  

 
Julebanko: 

Der er begyndt at komme gevinster til julebanko, men der mangler stadig fra mange familier, 
så sørg lige for at få afleveret en gave.  

 

Efterlysning: 
Lone mangler stadig syltetøjsglas og juleservietter.  

 
Bod: 

Da begge bodsælgere er fraværende i dag, ved vi ikke hvad eleverne i 7.-9. kl. sælger på 

mandag.   
 

Kalender: 
14/11: Bestyrelsesmøde 

22/11: Kompetenceforum 

30/11: Blokdag med juleklipning 
 Elevspis-sammen  

Julebanko 

5/12: Morgensang i kirken 
13/12: Kompetenceforum 

17/12: Bestyrelsesmøde 
19/12: Juleafslutning aften 

20/12: Juleafslutning i skoletiden. 

 
 

Med venlig hilsen 
Charlotte Kjeldgaard 

Klim Friskole  

 


