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Nyhedsbrev uge 3 
 
Kære alle – forældre, elever og støttekreds. 
 

I januar plejer vi at synge vintersange til 
morgensang, men det er helt ærligt svært 
at synge Sneflokke kommer vrimlende 
eller I sne står urt og busk i skjul når der 
er et vejr som der er lige nu udenfor, de 
passer ligesom ikke rigtig. 
 
Indenfor er vi godt i gang, perioden efter 
jul er en dejlig rolig periode uden alt for 
mange af de afbræk vi får senere på 
foråret.  
 
Fællesspisning: 
På mandag har vi fællesspisning som jeg 
skrev i sidste uge. Vi mødes kl. 18.00 og 
er færdige ca. kl 19.30. I skal selv 
medbringe service, dvs. tallerkener, 
bestik, glas og krus. Forældrene i 5.-6. kl. 
sælger drikkevarer, dvs. sodavand, øl og 

vin. Sørg lige for at få jer meldt til, så vi er fri for at skulle rykke for svar på fredag. Det er 
ikke rimeligt, at vi er nødt til at gøre det. Tilmeldingsfrist er på fredag 
 
 
Velkommen og farvel: 
Sidste torsdag tog vi imod Simon Rødbro som er 
begyndt i 7. kl. Simon har indtil nu gået på 
Fjerritslev skole. Vi byder velkommen til både 
Simon og hans mor Karina. Vi håber, I bliver glade 
for skiftet.  
I mandags tog vi så afsked med Karah. Karah er 
flyttet til Klim skole. Vi vil gerne takke både Karah 
og hendes mor Annich for samarbejdet og ønske 
jer held og lykke fremover. 
 
Kalender: 
23-25/1: CK lederkursus 
31/1: Kompetenceforum 
5/2: 7.-9. kl i biografen 
6/2: Morgensang i kirken 
7/2: 0.-4. kl. i teater 
8/2: CK ledermøde 
12/2: Fælles forældremøde med MØDEPLIGT 
13/2: Bestyrelsesmøde 
16-24/2: Vinterferie 
 
Med venlig hilsen 
Charlotte Kjeldgaard 
Klim Friskole  
 

0.-1. kl. har et genretræ i klassen. 

2.-4. kl. har arbejdet med fugle, her en planche om knopsvanen. 


