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Nyhedsbrev uge 14 
 
Kære alle – forældre, elever og støttekreds. 
 
Foråret og de lyse tider er her, vi har 4 samlæsninger samlet til morgensang udenfor hver dag 
nu, det er fedt, nu mangler vi bare, at alle elever må komme i skole på fuld tid.  
 

Rundt omkring på skolen pibler det 
frem med små tegn på, at foråret er 
kommet. Eleverne i 
børnehaveklassen lavede før påske 
nogle rigtig fine blade med larver på 
i k-fag, i 1. kl. har de lavet drivhuse, 
som hænger på vinduet ud mod 
gården. 2.-4. kl. skal i gang med at 
så nogle af de tusinder af 
blomsterfrø, vi har fået, så det snart 
begynder at spire med smukke 
blomster.  
 
Gå sammen hver for sig: 
Tirsdag den 30/3 ankom vi til 
Durban i Sydafrika. I har været 

mega gode til at hjælpe med at komme frem. Jeg indrømmer, at jeg ikke lige tænkte tanken 
om, hvor langt der er til Sydafrika, da det blev nævnt, til ende. Men vi nåede det, og det er 
fedt. Tak for hjælpen J 
 
Affaldsindsamling: 
På onsdag den 14. april skal vi have affaldsindsamling hele skolen. Eleverne bliver fordelt på 
forskellige områder, de yngste i nærområdet/på skolens grund og jo ældre eleverne bliver, jo 
længere kommer de væk fra skolen. De skal gå udenfor og samle ind, så det er vigtigt, at de 
alle har tøj og fodtøj på, så det passer til vejret. 
5.-6. kl. som sidder hjemme til onlineundervisning i næste uge, skal også ud og samle affald i 
deres nærområde, men det får de mere information om af Søren.  
 
Idræt udenfor: 
Nu hvor vi er kommet efter påske er idræt igen udenfor hver gang. Så eleverne skal 
medbringe tøj til at være aktive udenfor fra nu af. Der er ingen bad efter idræt endnu.  
 
OBS bus torsdag: 
I skal være opmærksomme på busplanen i morgen. Walther kører først fra skolen kl. 14.00, da 
5.-6. kl. har idræt indtil kl. 13.50.  
 
Sommerferiepasning i SFO: 
Der er sendt tilmeldingsskema ud vedr. sommerferiepasning i SFO og for dagen efter Kr. 
Himmelfart fredag den 14. maj. De skal besvares senest 28/4. 
 
Med venlig hilsen 
Charlotte Kjeldgaard 
Klim Friskole  
 


