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Nyhedsbrev uge 47 
 
Kære alle – forældre, elever og støttekreds. 
 
Vi er fuldtallige, og det er helt vildt fedt at have alle eleverne tilbage i skole igen. Det har vi 
fejret i dag efter morgensang med en sangtime. Jørgen Henrik har siden fredag aften knoklet 
med at lave noder og tekster til en række Shu-bi-dua sange, jeg har glædet mig helt vildt til at 
høre børnene skråle med på Vuffelivov, Hvalborg, McArine mv., men jeg er nok nødt til at 
erkende, at eleverne ikke kender Shu-bi-dua sangene endnu, det kommer de til, da vi nu har 
både tekster og noder, så de kan komme med i vores morgensangsrepertoire. Men Anette, 
Kristian, Christine, Lone og jeg havde en fest, vi kunne sangene J, men jeg tror nu, det er 
godt, vi ikke sendte live fra morgensang i dag ;-) 
 
Eleverne i 2.-4. kl. har i dag været ude for at sætte tulipanløg. De blev sat i stykket mellem 
læbæltet ud mod børnehavens parkeringsplads og bålhytten. Her skal vi i gang med at 
etablere en vildthave med blomster, græs der ikke bliver slået, en jordvold med stensætning 
og små fordybninger til vand og på sigt en svævebane. Derved håber vi på at styrke 
biodiversiteten på legepladsen.  
 

Tøjkrise: 
I går var en meget våd dag, og alle elever 
skal ud i hvert frikvarter, og nogle af 
timerne foregår også udenfor. Så nogle af 
eleverne var rendt tør for tørt tøj, da de 
skulle i SFO. Vil I ikke være søde at sørge 
for at jeres børn har: 
• ekstra tørt tøj 
• varmt tøj 
• regntøj 
• gummistøvler 
• huer  
• vanter 
Der bliver brugt rigtig meget tøj, og vi 
forsøger at hjælpe dem alle sammen med 
at få pakket det våde tøj sammen og 
sendt det med eleverne hjem.  

 
I sandhedens tjeneste: 
I morgen skal eleverne i 7.-9. kl. deltage et virtuelt nyhedsshow arrangeret af DR, hvor de 
skal arbejde med at udvælge, tilrettelægge og bringe nyheder. Det løber af stablen fra kl. 10-
12, så eleverne skal ikke have idræt i morgen.  
5.-6. kl. har stadig idræt i hallen som normalt.  
 
Juleferieseddel: 
I mandags sendte jeg mail ud med behov for pasning i SFO i juleferien. Det skal besvares 
senest på mandag kl. 12.00, så sørg lige for at få det gjort.  
 
Julegavetrækning: 
Husk hvis I skal være med i julegavetrækningen fra sækkerne fra start, skal gaverne være 
afleveret senest fredag den 27. november. 
 
Unyttig viden: 
75% af dem, der læser dette her, har højre tommelfinger øverst, når de folder hænderne.  
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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  


