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Nyhedsbrev uge 18 
 
Kære alle – forældre, elever og støttekreds. 
 
Vi havde en rigtig dejlig tur til indvielsen af publikumsplatformen ved Klim Bjerg i fredags.  Vi 
gik fra skolen kl. 12.00 i det smukkeste solskinsvejr, og udenfor Klim Sparekasse begyndte 
eleverne i 0.-1. kl. spontant at synge den sang, vi havde øvet dertil, ”Vi skal plante et træ”. 
Det kan jeg sige jer, hårene rejste sig på armene af mig, og jeg måtte lige blinke en ekstra 
gang, da jeg fik en flue i øjet ;-), det lød rigtig godt og der er ikke noget skønnere end lyden 
af glade syngende børn, der bare hyggede sig, og sådan gik det så med fuld sang resten af 
vejen. Programmet for arrangementet bød på en velkomst, sang ved eleverne fra Thorup Klim 
skole og vores elever efterfuldt af 3 korte taler. Men 
definitionen på en kort tale er forskellig afhængig af, om man 
er barn eller voksen, og pludselig udbrød en af 
eleverne: ”Charlotte!! Du sagde, det var 3 korte taler!!” Det 
er heller ikke specielt fremmende ikke at kunne høre, hvad 
der bliver sagt, så jeg forstod godt frustrationen. Men vores 
elever gjorde det fuldstændig fantastisk, de sad stille og 
roligt og lyttede, og i mandags fik de rigtig meget ros til 
morgensang.  
I sidste uge fik vi leveret en hel masse træ til bålhytten, og 
nu har Walther støbt fundamentet, så når det er størknet, 
kan vi få rejst hytten, det bliver fedt. Vi får brug for hjælp fra 
nogle af jer forældre, så I vil blive kontaktet inden for den 
nærmeste fremtid, og så håber jeg, I er klar til at hjælpe 
med at få bålhytten rejst.  
Vi har lige været til en mega god koncert med jazzbandet ”Vi 
bygger en raket”. Det var en super oplevelse, og jeg er sikker på, eleverne også syntes, det 
var godt, de var i hvert fald nogle gode tilhørere, og bandet var imponeret over dem.  
 
Tour de Jammerbugt: 
I morgen aften er der 1. etape af 8 mulige rundt i hele Jammerbugt kommune. Den 1. etape 
begynder i Fjerritslev, kører over Gøttrup og videre til Klim, hvorfra den forsætter til Thorup 
Strand. Klim Friskole bemander et af de depoter, der er på vejen, så hvis der er nogle af jer, 
der deltager i dette fine arrangement, vil I komme forbi kendte folk og få et lille hep på vejen.  
 
Klim Kalkovn: 
Eleverne i 7.-9. kl. skal på fredag til Klim Kalkovn, hvor de skal være testpiloter for et 
undervisningsforløb omkring naturen og historien omkring Klim Bjerg. Forløbet er fra kl. 10-
12, og eleverne går selv frem og tilbage.  
 
Jammerbugt skolemesterskab i Badminton: 
6 af vores elever i 4.-6. kl. har kvalificeret sig til finalen i skolemesterskabet i badminton i 
Jammerbugt kommune. Det løber af stablen fredag den 10. maj i DGI Huset i Aabybro. 
Eleverne i 4.-6. kl. skal alle afsted, så der er nogle til at heppe, når kampene spilles. Der er 
sendt særskilt information hjem til forældrene i 4.-6. kl. Eleverne skal have en god madpakke 
og drikkedunk med den dag.  
 
Lejrskoler: 
Tiden for dette års lejrskoler nærmer sig med hastige skridt. 0.-4. kl. skal til Lille Norge i 
nærheden af Saltum fra tirsdag den 21. maj-torsdag den 23. maj. 5.-7. kl. skal til Sønderborg 
fra tirsdag den 21. maj til fredag den 24. maj. 8.-9. kl. tager til Berlin mandag den 20. maj fra 
morgen af og vender hjem fredag den 24. om aftenen.  
Forældre og elever i 8.-9. kl. skal til informationsmøde forud for lejrskolen mandag den 13. 
maj kl. 17-18. 
De andre får informationer sendt hjem, når vi nærmer os tiden lidt mere. 
  

0.-1. kl. har lavet pop-up bøger 



 

 
 

      klim-friskole.dk               1. maj 2019 - side 2 af 2 

Kalender: 
2/5: Tour de Jammerbugt 
3/5: 7.-9. kl. undervisning i Klim Kalkovn. 
4.+5./5: CK til Landsmøde i Friskoleforeningen 
9/5: 4.-6. kl. til Idrætsdag på Vedsted Friskole 
 Kompetenceforum. 
10/5: 4.-6. kl. til Jammerbugt Skolemesterskab i Badminton 
13/5: Udskolingsarrangement 
 Infomøde vedr. Berlinlejrskole 
 Fernisering i Fjerritslev kino. 
20-24/5: Lejrskoleuge 
27/5: Blokdag 
28/5: CK ledermøde 
 
Med venlig hilsen 
Charlotte Kjeldgaard 
Klim Friskole  
 


