
 

 
 

      klim-friskole.dk               26. august 2020 - side 1 af 2 

Nyhedsbrev uge 35 
 
Kære alle – forældre, elever og støttekreds. 
 
Her går det godt J vi har verdens bedste forældre på Klim Friskole. Søndag formiddag ringede 
Walther til mig med besked om, at bussen ikke kunne køre morgenruten mandag morgen. 
Sådan en besked er rigtig træls at få, men jeg skrev en mail til busforældrene om, de selv 
kunne fragte børn i skole mandag morgen. Det kunne stort set alle, tak skal I have for jeres 
velvilje til at hjælpe mig og hinanden, det betyder rigtig meget for mig og for skolen. Mandag 
morgen havde vi så en masse skønne forældre, og hvor var det bare dejligt. Jeg nød i fulde 
drag at have besøg af jer, men det fik mig også til at tænke på fordele og ulemper ved bussen. 
Bussen er fantastisk, og vi kan ikke leve uden den og Walther, men den har også betydet at 
vores umiddelbare forældrekontakt er blevet mindre. Vi har ikke så ofte mange forældre på 
lærerværelset længere, og det savner jeg, for I er en stor del af Klim Friskole.  

 
Velkommen: 
Vi har budt velkommen til to nye 
elever i dette skoleår. For to uger 
siden bød vi velkommen til Rasmus 
Rødbro Christensen, som er 
begyndt i 5. kl. Rasmus kommer fra 
Fjerritslev, hvor han bor sammen 
med sin mor og bror Simon, som 
går i 9. kl. hos os.  
I mandags bød vi velkommen til 
Mikkel Blaabjerg som er begyndt i 
7. kl. Mikkel bor i Fjerritslev 
sammen med sin mor og bror. 
Vi glæder os til samarbejdet med 
begge familier og håber, de bliver 
glade for skiftet.  
 

Fritterseddel: 
Alle børnene fra bhkl.-3. kl. har i dag fået en seddel med hjem i tasken om tider i SFO’en. Vi 
vil gerne have jer til at udfylde jeres behov for pasning i SFO’en. Det gør vi, fordi vi gerne vil 
have mulighed for at flytte med personaletiderne. Hvis der f.eks. kun er behov for, at SFO har 
åbent til kl. 16.30 kan vi flytte et kvarter af personaletimerne til et tidspunkt, hvor der er mere 
brug for det. Vi har åbningstid fra kl 6.00 til 16.45 mandag til torsdag og til kl. 16.00 om 
fredagen.  
Når I udfylder sedlen med tider, så gør det ud fra normalugerne. Hvis der så er noget, der 
vælter en dag, giver I bare besked til SFO på telefon 3028 5292, så finder vi ud af det også. 
Hvis I en dag har mulighed for at hente jeres barn tidligere, kommer I bare, I skal ikke vente 
til det tidspunkt, I har skrevet, hvis det andet passer jer bedre. Vi er faktisk ret fleksible og vil 
bare jer og jeres børn det bedste. J 
 
Aktivitetsdag: 
På næste torsdag den 3. september skal eleverne fra bhkl. og 1. kl. have aktivitetsdag 
sammen med børnene fra Klim Fribørnehave og fra Søstjernen. Aktivitetsdagen begynder kl. 
8.30 efter morgensang og slutter kl. 12.30. Eleverne skal have tøj på, de kan være aktive i, 
det skal være tøj, der må blive beskidt, og de skal have tøj med til både udendørs og 
indendørs aktiviteter, så tjek lige vejrudsigten. Desuden skal de have madpakke og drikkedunk 
med. 
2.-6. kl. har blokdag sammen med Søren og Anette, de får separat besked om hvad de skal. 
7.-9. kl. står for aktiviteterne med de små, det er sådan set dem der er arrangører af dagen, 
så de er så småt gået i gang. 
 
Unyttig viden fra Klim Friskole: 
En panda prutter 143 gange i døgnet. (Alexander 4. kl) 
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Kalender: 
26/8: Forældremøde 7.-9. kl. 
1/9: Forældremøde i 1. kl. 
3/9: Aktivitetsdag for Søstjernen, Klim Fribørnehave samt bhkl-4. kl 
7/9:  Forældremøde 5.-6. kl 
10/9:  Gymnastikdag i hallen for 0.-6. kl. 
11/9: AL, CL, LM og CK kursus 
15/9: Elev-spissammen 7.-9. kl. laver mad. 

Forældremøde i 2.-4. kl.  
 
 
Med venlig hilsen 
Charlotte Kjeldgaard 
Klim Friskole  
 


