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Nyhedsbrev uge 14 
 
Kære alle – forældre, elever og støttekreds. 
 
I går tog vi imod 11 nye førskolebørn, 5 fra Søstjernen i Hjortdal og 6 fra Klim Fribørnehave og 
Vuggestue. Det er dejligt, at vi næste år får så stor en 0. kl., det glæder vi os alle til. De nye 
børn var spændte, og det var vildt stort at stå på trappen for dem alle og være med til at 
synge ”Lille frække Frederik” og ”Jeg er så glad for min cykel. Det var lidt tydeligt under første 
sang, hvilke børn der er vant til at deltage i morgensang.  
 

Så dejligt det var at byde velkommen til 11 
nye børn, lige så træls var det at sige farvel 
til Maria, som har været i 
virksomhedspraktik hos os i godt 2 år. Nu 
gik den ikke længere, Maria skulle et andet 
sted hen, og vi tog i går afsked med hende 
både i SFO’en og i skolen. Det har været en 
fornøjelse at følge Marias udvikling, og vi 
ønsker hende held og lykke fremover.  
 
Skolesygeplejerske: 
På næste onsdag den 10. april kommer 
skolesygeplejersken til 3. kl. Eleverne har 
fået seddel med hjem, som skal udfyldes og 
returneres.  
 

Musical på Bjerget efterskole: 
Onsdag den 24. april er eleverne i 5.-9. kl. inviteret på Bjerget Efterskole, hvor de skal se 
deres udgave af musicalen Midt om natten. Eleverne møder her til normal tid og skal tilbage 
efter forestillingen og have almindelig undervisning, når de er færdige. Så skoledagen slutter 
som altid onsdag kl. 14.40.  
 
Bod: 
Der er bod mandag, men hvad der serveres meddeles til morgensang.  
 
Kalender: 
4/4: Sangaften 
5/4: CK ledermøde 
8/4: Bestyrelsesmøde 
10/4:  Skolesygeplejerske 3. kl. 
11/4: Generalforsamling 
15.-22/4: Påskeferie 
24/4: Musical Bjerget Efterskole 5.-9. kl.  
25/4: Skolehjemsamtaler i 0.-1. kl.  
 
 
 
Med venlig hilsen 
Charlotte Kjeldgaard 
Klim Friskole  
 


