
 

 
 

      klim-friskole.dk               29. oktober 2019 - side 1 af 2 

Nyhedsbrev uge 44 
 
Kære alle – forældre, elever og støttekreds. 
 
I får lige et tidligt ugebrev i denne uge. Jeg skal på kursus i morgen, så derfor kommer det en 
dag før tiden.  
 
Parkering morgen og eftermiddag: 
Da der er kommet mange nye forældre/familier, vil 
jeg lige orientere jer om en parkeringsregel vi har. 
Når I afleverer og henter jeres børn, skal I parkere 
ved kirken, så vi undgår trafikken i gårdspladsen. Det 
gælder både morgen og eftermiddag og er for at 
undgå alt for meget trafik i gårdspladsen i det 
tidsrum, hvor eleverne kommer til og fra skole. Hvis I 
har børn, der skal afleveres eller hentes i Vuggestuen 
eller børnehaven, kan I parkere bag skolen på 
parkeringspladsen der, den plads er forbeholdt 
børnehavens forældre.  

 
Med skolen i biografen: 
I sidste uge var det 4.-6. kl. der var i biografen, i 
næste uge er det 0.-3. klasses tur. På tirsdag den 5. 
november skal eleverne i 0.-3. kl. i biografen sammen 
med Lone og mig, hvor vi skal se Vitello. Vi kører fra 
skolen, så snart Walther har afleveret busbørnene, og 
er tilbage ca. kl. 11.00. 
 
K-fag: 
Eleverne i 4.-6. kl. skal medbringe et hvidt pudebetræk uden mønster og blonder til k-fag, 
hvor de skal bruge det fra uge 47, så I har lige et par uger til at få fat i det.  
 
Bod: 
På mandag sælger eleverne i 7.-9. kl. lasagne og pølsehorn i boden. 
 
Bordtennis: 
Efter efterårsferien er bordtennisbordene dukket op. Eleverne fra 3.-5. kl. må spille bordtennis 
i det første frikvarter, mens eleverne fra 6.-9. kl. må spille i det andet frikvarter.  
Vi sælger bordtennisbat til 50 kr. og bordtennisbolde til 3 kr. stk. på lærerværelset.  
 
Kalender: 
30/10: CK kursus 
 Skole-hjemsamtaler i 4.-6. kl. 
31/10: Skole-hjemsamtaler i 4.-6. kl. 
4/11: Kompetenceforum 
5/11: 0.-3. kl. i biografen 
6/11: Morgensang i kirken 
7/11: Åben skole 
 Udskolingsarrangement 
8/11: Bogbus 
11-15/11: 9. kl. praktik 
12/11: Elevspissammen 
13/11: Skole-hjemsamtaler 1.-3. kl. 
14/11: Skole-hjemsamtaler 1.-3. kl. 
18/11: Bestyrelsesmøde 
19/11: Skole-hjemsamtaler 0. kl.  
 Studievejlederaften 
21/11: Skole-hjemsamtaler 0. kl.  
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Med venlig hilsen 
Charlotte Kjeldgaard 
Klim Friskole  
 


