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Nyhedsbrev uge 35 
 
Kære alle – forældre, elever og støttekreds. 
 
Jeg begynder lige dette ugebrev med en god nyhed. Kristian er blevet far til en dejlig lille 
dreng. Både far og barn har det godt J. Det betyder, at vi har fået en vikar ind i Kristians 
stilling, nemlig Mikkel, som er 25 år, uddannet lærer og kommer fra Fjerritslev.  
 
Forældremøderne er i gang. 0. kl. havde et supergodt forældremøde i sidste uge med 100% 
opbakning fra forældrene. 7.-9. kl. havde også et rigtig godt forældremøde for de forældre, 
der mødte op, jeg tror ikke, det er nødvendigt at skrive her, at vi faktisk forventer, at I enten 
melder afbud eller deltager som minimum med en person fra hvert hjem.  

 
Gymnastikdag i hallen: 
I morgen mens skal eleverne i 4.-6. kl. i hallen, hvor 
gymnastikforeningen har arrangeret en gymnastikdag for 
dem. De skal være i hallen fra kl 10.00-11.30 og går frem og 
tilbage. Så husk tøj til at være aktive i.  
 
Morgen-SFO: 
Hvis elever far 0.-3. kl. skal afleveres inden kl. 8.00, skal de 
afleveres i morgenfritter i børnehaven. Der er ikke opsyn med 
dem på skolen inden 8.00.   
 
IPads og høretelefoner: 
Elevernes iPads skal være opladede, når de møder i skolen. Vi 
kan ikke have ledninger og iPads til at ligge til opladning over 
det hele.  
Desuden er det vigtigt, at alle elever har høretelefoner med, 
så de kan høre lyd fra iPaden uden at forstyrre de andre. 
 

Drikkedunk: 
Vær lige søde at sende en drikkedunk med jeres børn. Vi har tit mange, der kommer og skal 
have glas.  
 
SFO i efterårsferien: 
Jeg har forud for dette nyhedsbrev sendt spørgeskema ud til 
pasning i uge 42. Spørgeskemaet skal besvares senest fredag 
den 6. september. 
 
Kalender: 
29/8: Aktivitetsdag for Søstjernen, Klim Fribørnehave og 0. kl.  
 Gymnastikdag for 4.-6. kl.  
3/9: Forældremøde 1.-3. kl. 
4/9: Morgensang i kirken 
10/9:  Blokdag (Naturens dag) 
11/9: Forældremøde i 4.-6. kl. 
14/9:  Arbejdsdag 
 
 
Med venlig hilsen 
Charlotte Kjeldgaard 
Klim Friskole  
 


