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Nyhedsbrev uge 20 
 
Kære alle – forældre, elever og støttekreds. 
 

Foråret er i den grad over os, vi har 
skiftende vejr, det ene øjeblik skinner solen, 
det andet øjeblik styrter regnen ned. Men 
pyt, eleverne nyder det, de kommer ind 
med røde kinder efter hvert frikvarter, og 
dele af undervisningen flytter udenfor. 
Børnene i børnehaven deltager igen til 
morgensang og i dag har de fortalt, at de 
har sået tomater og æbler. Ja de sagde 
sået, de har sået frø og kerner, så nu kan 
de bare vente på, at der kommer 
tomatplanter og æbletræer op J Jeg tror 
ikke, de skal regne med at høste i år. 
 
Eleverne fra 7.-9. kl. er i gang med deres 
projektuge, og de arbejder koncentreret på 
at få lavet en god opgave og et flot produkt. 
På fredag skal de fremlægge deres projekt 
for resten af klassen, og vi har i år 
besluttet, at eleverne fra 5.-6. kl. skal 
overvære i hvert fald nogle af 
fremlæggelserne, det er jo dem, der står 
næst for at skulle lave projektopgaver.  
 
5.-6. kl. er i dag gået i gang med at støbe 
vandkar til insekterne i vores vildt have. Det 
er et spændende projekt, og eleverne klør 
på med stort gå på mod. Jeg er spændt på 
at se det endelige resultat.  

 
I går var eleverne i 1. kl. på bondegårdsbesøg hos Anders Bundgaard Jensen i Drøstrup. 
Anders har vist det, der hedder en blandet landhandel af dyr, så eleverne hilste på både grise, 
køer, geder, kaniner, katte mv. De havde en rigtig dejlig tur derud. På fredag er det 
børnehaveklassens tur, de er i gang med at arbejde med bondegården som emne i klassen. 
Mon ikke også de får en god tur? 
 
Bogbus: 
På fredag kommer bogbussen, så hvis I har bøger liggende derhjemme, skal I sørge for at få 
dem sendt med eleverne i skole, så de kan blive afleveret. Der bliver ikke mulighed for at låne 
bøger, det må I på biblioteket for at gøre.  
 
Sommerkunstskole: 
I forrige uge sendte jeg en invitation ud på vegne af Jammerbugt Kommune til 
Sommerkunstskole. Der er kommet en besked om, at man stadig godt kan nå at tilmelde sig, 
derfor er folderen vedhæftet dette nyhedsbrev igen.  
 
(U)nyttig viden fra Klim Friskole: 
På mandag er det 2. Pinsedag, den næste ”skæve” (altså en dag der falder udenfor 
weekenderne) helligdag er Skærtorsdag i 2022, den falder den 14. april næste år. Så sørg for 
at nyde dagen på mandag ;-) 
 
Med venlig hilsen 
Charlotte Kjeldgaard 
Klim Friskole  


