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Nyhedsbrev uge 49 
 
Kære alle – forældre, elever og støttekreds. 
 

Vi havde en helt fantastisk dag i fredags. Først juleklip, hvor 7.-9. kl. serverede en overlækker 

julefrokost for hele skolen. Det var et kæmpe arbejde, de havde kastet sig ud i. Vi havde alle 
bestilt individuelt, og de lavede juleplatter, der matchede vores bestillinger, jeg var imponeret. 

Om eftermiddagen åbnede vi dørene for årets julebanko, vi havde nogle hyggelige timer, men 
ud fra fremmødet må vi konkludere, at det ikke skal gentages. Vi skal have fundet en anden 

måde at tjene de ca. 7000 kr. på, som er overskuddet fra julebanko. Hvis nogle af jer har 

ideer, hører jeg gerne fra jer. 
 

Nogle af eleverne i 7.-9. kl. er i gang med at lave en film om Thorup-Klim-området. Når den er 
færdig, skal den sendes til Jammerbugt kommune, og den vil så blive vist på Facebook i 

gruppen ”Jammerbugt - ildsjæle gør en forskel”, hvor der hver dag indtil jul præsenteres et 

lokalområde, som en slags julekalender.  
 

Walther fri: 

Walther har fået lov til at holde fri torsdag den 
3/1 og fredag den 4/1. Derfor kører bussen 

ikke de to første dage efter juleferien, og jeg 
vil gerne vide, om der er nogle af jer, der kan 

hjælpe med at få eleverne til og fra skole. Jeg 

sender en undersøgelse ud på mail til 
busfamilierne, og jeg vil gerne bede jer svare 

på den, så jeg kan få overblik over, om jeg skal 
rundt at hente børn, eller om vi kan hjælpe 

hinanden med det.  

 
 

For at sikre den gode skolevej ved vores skole: 

Vi vil gerne lige gøre opmærksom på, at vi forældre skal parkere foran kirken om morgenen, 
når vi afleverer vores børn, og når vi henter dem før kl. 15.30, hvor SFO lukker og børnene 

går i børnehaven. 
Ligeledes er det vigtig ikke at holde og sætte børn af lige i indkørslen, hvor bussen kommer 

ind. Det standser vores bus og trafikken på vejen kan ikke komme forbi, hvilket skaber en 

unødvendig risiko for ulykke.  
PBV Helle Røge 

 
Cykellygter: 

Det er mørkt om morgenen og faktisk også om eftermiddagen, så jeg vil gerne bede jer sørge 

for, at jeres børn har cykellygter på cyklerne både for og bag, samt reflekser på til dem der er 
på gåben.  

 

Velkommen til Karl: 
I går bød vi velkommen til Karl. Karl er begyndt i 1. kl., han kommer fra Svinkløv, hvor han 

bor sammen med sine forældre og søskende. Vi glæder os til samarbejdet med Karl og hans 
familie og håber, de bliver glade for skoleskiftet. 

 

Bod: 
På mandag sælger eleverne fra 7.-9. kl. pastasalat og pizzasnegle i boden. 

 
Juleafslutning: 

Onsdag den 19. december kl. 17.30 holder vi juleafslutning. Vi mødes i kirken, hvor der er 

Luciaoptog, og Peter holder en kort gudstjeneste for os. Når Peter er færdig, går vi på skolen, 
hvor forældrene i 2.-4. kl. har stillet borde og stole an til os, så vi kan hygge os med 

fællesspisning. Hver familie skal medbringe mad, der passer til det antal man selv kommer 
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med. Maden samler vi så på et kæmpestort ta’ selvbord for alle mand. Alle medbringer service 

til sig selv.  

Efter vi har spist, har vi julekoncert. Alle eleverne har øvet en sang, som de vil optræde med. 
Da eleverne er afhængige af, at alle kommer, er der mødepligt til juleafslutningen. 

Af hensyn til borddækningen skal I melde tilbage, hvor mange I kommer fra hver familie, 

senest fredag den 14. december, enten ved en SMS til klasselæreren eller mig eller på mail.  
 

Kalender: 
12/12: 0.-3. kl. til julefrokost på Feriecenter Slettestrand. 

13/12: Kompetenceforum 

17/12: Bestyrelsesmøde 
19/12: Juleafslutning aften 

20/12: Juleafslutning i skoletiden. 
3/1: 1. skoledag efter jul 

 

 
Med venlig hilsen 

Charlotte Kjeldgaard 

Klim Friskole  
 


