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Nyhedsbrev uge 11 
 
Kære alle – forældre, elever og støttekreds. 
 
Vi havde en rigtig god messe i weekenden med mange besøgende, som vi fik mange gode 
samtaler med, og som en perfekt afslutning blev vores stand kåret som messens flotteste 
stand. Jeg synes, det var et fortjent skulderklap til dem, som har ydet et kæmpe stykke 
arbejde for at få tingene på plads.  
 
På skolen har vi i dag fejret JAAIILs flotte 2.-
plads til MGP. Vi har alle fået kagemand fra 
Jammerbugt kommune, og i fredags optog vi 
en video, hvor 0.-3. kl. dansede til sangen 
Superhelten. Denne video skal sendes ind, og 
der bliver efterfølgende lavet en samlet video 
af alle de forskellige videoer, der kommer fra 
hele Jammerbugt kommune.  
 
Desuden er vi i gang med at gøre klar til 
foråret. Eleverne i 0. klasse har gang i det store emnearbejde om dinosaurer, og de inviterer 
glade ind, så vi kan se deres flotte dinosaurlandskab. 1.-3. kl. er i gang med at ruge kyllinger 
ud, og hvis alt går vel, kommer der små kyllinger i løbet af de næste 14 dage. 1.-3. kl. får god 
hjælp og opbakning af Emma i 9. kl., og det er også Emma, der skal overtage kyllingerne, når 
vi er færdige med dem til påske.  
 
Sangbøger: 
Nogle af vores elever har nogle ekstremt raltede sangbøger med til morgensang. Jeg vil gerne 
have, at I tager en snak med jeres børn om, hvordan deres sangbog ser ud, og hvis de giver 
udtryk for, at den ikke er hel, skal de have penge med til en ny sangbog. De sælges på 
lærerværelset og koster 205 kr. Jeg vil i den kommende uge tage et sangbogstjek, så vi er 
sikre på, at alle har en sangbog med alle sider i.  
 
Bod:  
På mandag sælger eleverne i 7.-9. kl. pølsehorn og pizzasnegle i boden.  
 
Ugens ord: 
Denne uges ord er igen ikke som sådan et ord, men nærmere en begivenhed. Det er 
nemlig ”Messens flotteste stand”. Desuden har vi haft 
en snak om, hvor gammel Dronning Margrethe er. Så 
på den måde kommer vi vidt omkring til morgensang 
J 
 
Kalender: 
12/3: Udskolingsarrangement 7.-9. kl.  
16/3: Bestyrelsesmøde 
20/3: Tandplejen undervisning 7.-9. kl.  
23-26/3: 8. kl. brobygning 
24/3: Elevspissammen 
26/3: Kompetenceforum 
30/3-3/4: Emneuge trafik og trivsel 
3/4: Sponsorløb 
4-13/4: Påskeferie 
 
Med venlig hilsen 
Charlotte Kjeldgaard 
Klim Friskole  
 


