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Nyhedsbrev uge 48 
 
Kære alle – forældre, elever og støttekreds. 
 
November lakker stille og roligt mod enden, og december nærmer sig med stormskridt. Sådan 
føles det, to modsatrettede følelser, men det er sådan, jeg føler det. Rundt omkring dukker der 
julepynt og julelys op, og fra på tirsdag synger vi julesange til morgensang og går i gang med 
det helt store juleshow med gavetrækning fra sækken, og vi glæder os.  
 
Efter vi i sidste weekend havde den 3. weekend i træk med nye retningslinjer, har vi nu åbnet 
op for at forældre må komme på skolen igen, så der er kaffe på kanden igen.  
 
Udskiftning på kontoret: 
På mandag har Anette Ry sidste arbejdsdag på kontoret. Anette blev ansat til at være 
barselsvikar for Ditte, og vi havde nok regnet med et lille års tid, men Ditte blev ved med at 
blive gravid, så Anette har nu været barselsvikar i næste 2,5 år J. Vi glæder os til at få Ditte 
tilbage, men samtidig bliver det vemodigt at tage afsked med Anette. Jeg vil gerne takke 
Anette for sin indsats for Klim Friskole og ønsker hende held og lykke fremover.  
 
Blokdag: 
På næste fredag den 4. december har vi juleklippedag. Vi skal have pyntet skolen, så alle 
elever skal i gang med papir, saks og lim. Jeg er sikker på, at, når vi kommer til fredag 
middag, står skolen knivskarp og smukt julepyntet.  
Jeg er blevet spurgt om, forældre er velkommen til juleklippedagen, men det er jeg desværre 
nødt til at sige nej til, det må vente til næste år, hvor vi forhåbentligt kan være sammen på 
kryds og tværs og med alle dem, vi har lyst til at være sammen med.  
 
Elevspissammen: 
Tirsdag den 8. december laver eleverne i 7.-9. kl. mad til os alle sammen. De gentager 
succesen fra for to år siden, hvor de havde lavet menukort til julefrokost, som eleverne kunne 
vælge ud fra.  
Når eleverne havde valgt tilberedte 7.-9. kl. nogle flotte platter med de forskellige lækkerier. 
Derfor skal eleverne have en mindre madpakke med den 8. december.  
 
Omfotografering: 
Tirsdag den 8. december kommer fotografen til omfotografering af de elever, der var 
fraværende den første dag, han var her, eller til dem, der ønsker at få taget et nyt fotografi.  
  
Unyttig viden: 
Nu har jeg godt nok for ikke så lang tid siden skrevet, at jeg faktatjekker det, der bliver 
skrevet under denne overskrift, men jeg er altså også nødt til at gå til bekendelse og 
indrømme, at sidste uges unyttig viden var opfundet på lærerværelset, og vi har faktisk moret 
os lidt over tanken om, at I, når I har læst det, har siddet og foldet hænderne for lige at tjekke 
jer selv J. 
 
Denne uges unyttige viden er til gengæld rigtig nok.  
En blåhvals hovedpulsåre er så tyk, at et menneske ville kunne svømme inden i den.  
 
Kalender: 
4/12: Blokdag, juleklip 
8/12: Omfotografering 

Elevspissammen 7.-9. kl laver mad 
10/12: Kompetenceforum 
17/12: Juleafslutning aften med forældre 
18/12: Juleafslutning 
19/12-3/1: Juleferie 
 
Med venlig hilsen 
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