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Nyhedsbrev uge 5 
 
Kære alle – forældre, elever og støttekreds. 
 
Vi arbejder på højtryk på lærerværelset med at planlægge dette års musical, samtidig med at 
Jette og Tanja arbejder med at strikke hverdagen sammen i SFO, så den er klar til at tage 
imod de første SFO-børn på mandag kl. 6.00. 
 
Det er træls, med den situation vi har med, at vi selv skal afholde SFO, men der er også nogle 
ting, som bliver lettere for både børnehavens personale og børnene i SFO’en. Det letter 
presset på børnehaven om morgenen, hvor de har rigtig mange børn, og vi undgår at skulle 
flytte børn på det tidspunkt, hvor de er allermest trætte, nemlig om eftermiddagen. Så alt i alt 
er vi nødt til at se på de positive sider af denne sag, og jeg håber, det bliver til glæde for alle.  
 
Musical: 
På onsdag begynder vi forberedelserne med eleverne til musicalen ”Dyrene i 
Hakkebakkeskoven”. De ældste elever i 7.-9. kl. har fået deres roller og opgaver i dag, og de 
kommende dage vil de andre få at vide hvad de skal lave.  
Eleverne møder hver dag fra kl. 8.15-13.50. Dagen er bygget op på den måde at vi arbejder i 
hold fra morgensang og til middag. Fra kl. 12.00-13.00 har vi fælles sangtime hver dag, hvor 
vi får øvet sangene til de sidder. Kl. 13.00 går de yngste elever fra 0.-3. kl. i SFO, så de har 
plads til at få lidt luft, det er en hård uge for de små. Hver dag kl. 13.50 har eleverne fri. 
Torsdag den 13. februar kl 10.00 inviterer vi bedsteforældre til generalprøve, efter 
generalprøven er der en kop kaffe og en bolle. Torsdag aften er der forestilling kl 18.30 og 
efter forestillingen er der kaffe og kagebord. Kagerne skal forældrene i 8. og 9. kl. lave. 
Fredag den 14. februar må eleverne fra 0.-3. kl. holde fri, hvis I har mulighed for det. De store 
elever fra 4.-9. kl. skal møde ind og hjælpe med oprydning og klargøring af skolen igen. Sørg 
lige for at give besked hvis jeres barn holder fri fredag.  
 
Velkommen: 
I mandags bød vi velkommen til Elias Shegow, som skal gå i 7. kl. Elias har gået på Fjerritslev 
skole og han kommer fra Svinkløv. Vi byder velkommen til Elias og hans forældre Betina og 
Jakob Fonslev, vi glæder os til samarbejdet og håber I bliver glade for skiftet.  
 
Bod: 
På mandag sælger eleverne i 7.-9. kl. pølsehorn og en overraskelse. 
 
Ugens ord: 
Denne ugens ord er ”Vær mod andre som du ønsker de skal være mod dig.” 
 
Kalender: 
29-31/1: CK lederkursus 
30/1: 7.-9. kl. med skolen i biografen  
 0. kl. til skolesundhedsplejerske 
31/1: 0. kl. til skolesundhedsplejerske  
5-14/2: Musical 
12/2: Bestyrelsesmøde 
13/2: Musicalforestilling 
15-23/2: Vinterferie 
24/2: Fastelavn 0.-3. kl. 
25/2: 0.-3. kl i teater 
27/2:  Udskolingsarrangement 
 
 
Med venlig hilsen 
Charlotte Kjeldgaard 
Klim Friskole  
 


