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Nyhedsbrev uge 4 
 
Kære alle – forældre, elever og støttekreds. 
 
Tusind tak til forældrene i 5.-6. kl. for noget lækkert mad vi fik til fællesspisningen mandag 
aften. Jeg synes, det var en rigtig hyggelig aften, det er skønt ikke at skulle lave mad 
derhjemme, der er skønt selskab, og det er et overskueligt tidsrum. Jeg håber, I alle nød det, 
også de forældre der lavede maden. 
Mandag formiddag havde vi elev-spissammen, hvor eleverne i 5.-6. kl. havde lavet maden, og 
i går spiste vi rester fra de 2 spis-sammener, så hvis I synes, der er kommet meget madpakke 
hjem, har I hermed forklaringen, men nu kan vi heller ikke vride mere ud af det J 
 
7.-9. kl. i biografen: 
Tirsdag den 5. februar skal eleverne i 7.-9. i biografen, hvor de skal se filmen Farvel Berlin. 
Den handler om 2 drenge, der stjæler en bil, kører ud i sommerlandet og deres oplevelser. 
Filmen begynder kl 9.00, så Walther kører dem til Fjerritslev efter morgensang. 
 
0.-4. kl. i teater: 
Torsdag den 7. februar skal eleverne i 0.-4. kl. i Aalborg Teater, hvor de skal se Fyrtøjet. 
Forestillingen begynder kl. 12.00, så de kører fra skolen kl 10.00 og tager madpakker med, 
som de spiser derude. De er tilbage ca. kl. 14.30, Walther er kørt hjem på det tidspunkt, så 
jeg bliver nødt til at bede jer selv sørge for at få jeres børn hentet på skolen, der er naturligvis 
alm. SFO. 
 
Fælles forældremøde: 
Af hensyn til kaffen vil jeg gerne vide, om I kommer 1 eller 2 til det fælles forældremøde den 
12/2. Giv lige besked om det.  
 
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  
 


