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Nyhedsbrev uge 32 
 
Kære alle – forældre, elever og støttekreds. 
 
Jeg håber, I har haft en god ferie og er klar til et nyt skoleår. Vi glæder os alle sammen til at 
få skolen fyldt op med glade barnestemmer og grin igen.  
Lærerene mødtes i dag fra morgen og har haft møde hele dagen i dag og igen i morgen, og vi 
er alle klar til det nye skoleår. På fredag drager vi alle sammen til Åbybro Friskole, hvor vi skal 
hører et foredrag med Ann E Knudsen om børn med udfordringer, som ikke nødvendigvis er 
diagnoser.  
Forældrene i 4. kl. sætter borde og stole på plads i morgen aften kl. 17.00, og søndag er 
skolen klar til at modtage en flok glade og friske elever til endnu et dejligt skoleår.  
 

Indflytning: 
I morgen torsdag møder forældrene i 4. kl. ind kl. 17.00 og 
sætter skolemøbler på plads. Jeg regner med, at vi er 
færdige i løbet af en times tid.  
 
Skolestart: 
Vi begynder alle sammen søndag den 11. august. 
 
0. kl. møder sammen med deres forældre kl 16.00. 
Alle andre møder mellem 17.30 og 18.00, hvor vi begynder 
at spise. I er velkommen til at tage søskende med til 
fællesspisningen. 
 
Vi sidder udenfor i det skønne solskinsvejr, vi selvfølgelig 
får J. Alle medbringer tæppe, service, tilbehør og 
drikkevarer til sig selv og sin familie. Kødet har bestyrelsen 
sørget for, det bliver, som traditionen byder grillstegt 
pattegris.  
Efter spisning mødes vi indenfor til ”stå-kaffe”, en sang og 

jeg vil byde velkommen til skoleåret 19/20. Vi forventer at være færdige ca. kl. 20.00. 
 
Infofolder: 
I lighed med tidligere skal vi have lavet vores folder med oplysninger om klasselister, adresse, 
telefonnumre og kalender. Har I rettelser til jeres data, vil vi gerne vide det senest på næste 
fredag den 23. august. I kan ringe til Anette (sekretær), sende en mail eller bare kontakte en 
af de ansatte på skolen med de nye oplysninger.  
 
Velkommen til nye elever: 
På søndag byder vi velkommen til 16 nye elever og deres 
familier. Vi håber, I bliver glade for jeres skolevalg, og at I 
hurtigt kommer i snak med ”De gamle”. 
 
0. klasse 
Gete Kold Knudsen 
Jasmin Kjær Karsbek 
Clara Søndergaard Olsen 
August Nørager Olsen 
Hjalte Østergaard Volden 
Olav Kronborg Skjødt 
Tobias Pagh Albers 
Adam Bach 
Jakob Stahl Bach 
Martha Petrea Krogh 
Kristian Dormann Larsen 
Marius Dahlstrøm-Kronborg 
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7. klasse 
Amanda Cecilie Stalet 
Josefine Brandborg 
Martine Klit Petersen 
 
9. klasse 
Marlene Meldgaard Frydkjær 
 
Afsked med gamle elever: 
Ved afslutningen af sidste skoleår tog vi afsked med mange elever. Gustav Jensen, Frederik 
Fuglsang Andersen, Iris Wessel Fyhn, Lærke Nikolajsen, Tobias Fyhn Amby Christensen, 
Marinus Overgaard, Mikkel Bach Andersen, Marcus Bennetsen, Oliver Hedelund Danielsen, 
Clara Sandø Heftye, Max Thorhauge Pedersen og Annika Kjærbæk. Vi takker for samarbejdet 
med familierne, ønsker jer held og lykke på jeres videre færd og håber, I kigger ind på skolen, 
når I kommer forbi.  
 
Sangbøger: 
Alle elever fra 3. kl. og opefter skal have egen sangbog. Den første sangbog udleveres til 
eleverne, hvis den går i stykker eller bliver væk, skal de købe en ny. Den sælger vi på kontoret 
til 205 kr.   
 
Busplan: 
Den nye busplan er vedhæftet dette nyhedsbrev.  
 
Kalender: 
11/8: 1. skoledag med fællesspisning 
14/8: Bestyrelsesmøde 
22/8: Udskolingsarrangement for 7.-9. kl. 
 Forældremøde i 0. kl. 19.00-21.00 
26/8: Forældremøde 7.-9. kl 
29/8: Aktivitetesdag for Søstjernen, Klim Fribørnehave og 0. kl.  
3/9: Forældremøde 1.-3. kl. 
4/9: Morgensang i kirken 
10/9:  Blokdag (Naturens dag) 
11/9: Forældremøde i 4.-6. kl. 
 
Med venlig hilsen 
Charlotte Kjeldgaard 
Klim Friskole  


