
 

 
 

      klim-friskole.dk               11. november 2020 - side 1 af 2 

Nyhedsbrev uge 46 
 
Kære alle – forældre, elever og støttekreds. 
 
Jeg har gjort det før, men det er ikke noget, jeg gør så ofte. Jeg har citeret sange, vi synger til 
morgensang, men det er, når de har bragt glæde ind i mit hjerte. Lige nu er der en sang, som 
igen og igen kværner rundt i mit hoved, og jeg kan ikke engang hele første vers udenad. 
 
Mørk er november og løvfaldet slut,  
vandet begynder at fryse,  
lyset fra solen og blomsterne brudt  
da må vort hjerte selv lyse.  
Synge vil vi, legen er magt,  
mer end beregning, forstand og foragt  
værn mod det sorte og tomme.  
Om der svæver dødelig dræ,  
vil vi dog elske og plante et træ:  
frugter kan uspået komme.  
Thorkild Bjørnvig 1959 
 
Og det er sådan, det er, november er ualmindelig mørk i år, og hverdagen er fuld af 
bekymringer, men vi skal huske at synge, vi skal huske at lege, vi skal have glæden, lyset og 
livet ind i vores liv igen. Det næste, jeg skriver, er ikke for at træde på nogle, som ikke er så 
heldige, som vi er på skolen, men vi har verdens bedste job, vi får lov til at møde børn hver 
dag, vi synger morgensang, og det kan godt være jeres børn kommer hjem og fortæller om 
nogle voksne på skolen, der er fjollede, men det må vi være, og det skal vi være, for børnene 
har ikke fortjent andet. Det er også en opfordring til jer derhjemme, børnene er rigeligt 
bekymrede over alt, hvad der sker omkring dem lige nu, lad os hjælpes af med at give dem 
gode oplevelser i denne tid.  

   
Skolesundhedsplejerske: 
I morgen kommer skolesundhedsplejersken til højde- 
og vægtkontrol i 3. kl.  
 
Omfotografering: 
Vi skulle have haft omfotografering på tirsdag, men 
da fotografering ikke går ind under kategorien kritisk 
funktion ;-), er det udsat til den 8. december.  
 
Juleklippedag: 
Vi skulle have haft blokdag den 1. december, men da 
vi VIL have 5.-8. kl. med, udsætter vi juleklip til den 
4. december, så kan vi alle sammen klippe og pynte 
skolen til jul.  
 
Efterlysning juletræ: 
Er der nogle af vores forældre, der dyrker juletræer 
og vil donere 3 juletræer til skolen? Et stort juletræ 
til at have inde i fælleslokalet og 2 almindelige træer 
til at stå udenfor med lys. Så giv lige besked, vi kan 
godt selv sørge for, de bliver afhentet. 
 
 

Juletraditioner: 
Vi nærmer os med hastige skridt december måned. I den forbindelse er der på Klim Friskole 
mange traditioner, som vi også i år vil forsøge at holde i hævd. En af dem er traditionen med 
at trække pakker fra sækken. Derfor skal de elever, der ønsker at deltage i denne tradition, 
aflevere en pakke til en værdi af 25 kr. Det må ikke være noget spiseligt. Vi går i gang tirsdag 
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den 1. december, så hvis man vil være med fra starten, skal vi have pakken senest fredag den 
27. november, da vi er nødt til at have gaverne i coronakarantæne, inden de kommer i 
sækken, hvor børnene kan trække af. 
Pakkerne kommer i to sække, dem for elever i børnehaveklasse-4. kl. kommer i den ene sæk 
og det er den de trækker fra, mens den for elever i 5.-9. kl. kommer i den anden sæk, hvor de 
så trækker fra med start den 7. december. Her skal eleverne medbringe gaver den 4. 
december, hvis de skal have et navn i hatten fra mandag.  
 
Unyttig viden: 
Dagens unyttig viden er kommet til veje ved et opkald på hangout til 5.-6. kl. J 
Der var to elever med unyttig viden.  
Biblen er verdens mest solgte bog, men det er også den mest stjålne bog i verden. (Malthe, 5. 
kl). 
Myrer ved hvor de skal gå, fordi dem foran vrikker med bagkroppen. (Aya, 5. kl) 
 
Bus: 
Husk at Walther kører hjem kl. 14.00 i morgen og de kommende 3 torsdage. 
 
Kalender: 
4/12: Blokdag, juleklip 
8/12: Elevspissammen 7.-9. kl laver mad 
17/12: Juleafslutning aften med forældre 
18/12: Juleafslutning 
19/12-3/1: Juleferie 
 
Med venlig hilsen 
Charlotte Kjeldgaard 
Klim Friskole  
 
 


