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Nyhedsbrev uge 12 
 
Kære alle – forældre, elever og støttekreds. 
 
I dag bliver der regnet, tegnet, løbet, spillet, målt og vejet. Matematik er godt nok mange 
forskellige ting. De store elever har arbejdet med sinus, cosinus og tangens. Der var engang, 
hvor jeg syntes, det var let, men når jeg ser på det i dag, er det totalt sort snak, så jeg er fuld 
af beundring overfor vores store elever og Søren, som forstår det. At det ydermere kan bruges 
til noget i virkeligheden, er jeg ret sikker på, jeg aldrig lærte. Men 8.-9. kl. har i dag regnet 
ud, hvor langt der er ud til vindmøllerne, og hvor højt kirketårnet på valgmenighedskirken er.  

 
Skolehjemsamtaler i 0.-1. kl.: 
Der er ændret i tidspunktet for skolehjemsamtaler i 0.-1. kl. 
Samtalerne afholdes den 25/3. Lone sender tidspunkter ud til 
forældrene.  
 
Info vedr. Sommerkunstskole: 
Der bliver selvfølgelig Sommerkunstskole på Bratskov igen i 
år. Mandag – fredag i uge 32, kl. 9-14. Afslutning og 
fernisering fredag kl. 13. Information om holdene og 
bindende tilmelding kommer på intra i løbet af april. Vi 
glæder os! 
 
Badmintonturnering: 
Husk at det er i morgen 4.-6. kl. skal i hallen til 
badmintonsturnering. De skal have tøj på til at være aktive i, 
madpakker og drikkedunk skal med. De behøver ikke 
medbringe bøger.  
 

Ekstra tøj: 
Der har regnet rigtig meget, og eleverne er ude hvert frikvarter. Så I skal huske at have 
ekstra tøj til at ligge heroppe. Vi mangler det!!! 
 
Bod: 
På mandag sælger eleverne i 7.-9. kl. pølsehorn og pizzasnegle i boden.  
 
Elevspissammen: 
På tirsdag den 26. marts laver eleverne i 2.-4. kl. mad til os alle sammen på skolen, så I kan 
godt spare lidt på madpakkerne.  
 
Kalender: 
21/3: 4.-6. kl. til badminton i hallen 8.15-12.00 

CK ledermøde 
25/3: Skolehjemsamtaler 0.-1. kl. (OBS ændring) 
26/3: Elevspissammen 
28/3: CK læsevejledermøde 
2/4: Skolehjemsamtaler 5.-6. kl.  
3/4: Morgensang i kirken 
4/4: Kompetenceforum 
  Sangaften (OBS flyttet) 
8/4: Bestyrelsesmøde 
11/4: Generalforsamling 
 
Med venlig hilsen 
Charlotte Kjeldgaard 
Klim Friskole  
 


