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Nyhedsbrev uge 4 
 
Kære alle – forældre, elever og støttekreds. 
 
Tusind tak for lækker mad til 4.-6. klasses forældre i går. Det var 
en rigtig hyggelig aften, og jeg var helt høj, da jeg kom hjem, 
over opbakningen, over maden og over, hvor hurtig vi kan rydde 
til side, når vi hjælper hinanden. Det var en fornøjelse. 
 
Der er blevet fundet en ring efter fællesspisning i går, jeg har 
taget et billede af dem. Hvis der er nogle af jer der kan genkende 
den og mangler den, giver I lige lyd, så vi kan få diamanterne 
tilbage til rette vedkommende.  
 
Nyt fra bestyrelsen: 
Tirsdag den 21. april afholder bestyrelsen generalforsamling, så I 
må meget gerne reservere denne dag. Såfremt I måtte have forslag, I ønsker behandlet på 
generalforsamlingen, skal I senest 1. februar sende dem til Mille Sundstrup på 
millesundstrup@gmail.com 
 
Bestyrelsen har sagt ja til at hjælpe til øko-dag, som i år afholdes hos Louise og John på 
Alvejen. Dagen afholdes søndag den 19. april, og vi skal bruge en masse hjælp til diverse 
opgaver. Vi skal sælge kaffe, saftevand og kage samt hjælpe som p-vagter. Vi skal have ca 30 
til at bage en stor bradepandekage, 8-10 p-vagter og gerne 10 til salg af kaffe og kage, så I 
må meget gerne melde jer som frivillige, det vil være rart ikke at skulle ud og tigge om 
hjælpen J Send en besked til skolen.  
 
2020 er et messeår, så bestyrelsen er i samarbejde med børnehavens bestyrelse i gang med 
at planlægge årets stand. Messen løber af stablen i weekenden 7. og 8. marts.  
 
Pbv 
Mille 
 
Musical: 
Fra onsdag i uge 6 og hele uge 7 arbejder vi med musical. Eleverne møder hver dag fra kl. 
8.15-13.50 og Walther kører hver dag kl 14.00 under musicalen.  
 
Bod: 
Eleverne i 7.-9. kl. sælger hjemmelavet pizza og en overraskelse i boden på mandag.  
 
Ugens ordsprog: 
Denne uges ordsprog er: der falder brænde ned.  
 
Kalender: 
23/1: Kompetenceforum 
28/1: Elev-spissammen 
 0. kl. til skolesundhedsplejerske 
29-31/1: CK lederkursus 
30/1: 7.-9. kl. med skolen i biografen  
 0. kl. til skolesundhedsplejerske 
31/1: 0. kl. til skolesundhedsplejerske  
 
 
Med venlig hilsen 
Charlotte Kjeldgaard 
Klim Friskole  
 


