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Nyhedsbrev uge 23 
 
Kære alle – forældre, elever og støttekreds. 
 
Det kører for os, faktisk så godt at Walther i sidste uge rundede 100.000 km i bussen. Det er 
da ret imponerende, synes jeg, og Walther holdt da også en lille højtidelighed med sig selv da 
det skete 😊"#$%. 
 
Udenfor skinner solen, og den anden dag fik en af eleverne i børnehaveklassen øje på en blå 
guldsmed, hvorefter han udbrød: “Se Lone, vildthaven virker.” Det er så skønt med børnenes 
entusiasme. 
 
I dag har vi haft besøg af en hel lille flok kommende elever. De to børn fra Søstjernen, som 
skal begynde i børnehaveklasse efter sommerferien, var med til morgensang, det var hyggeligt 
og fedt at førskolegruppen fra Fribørnehaven fik hilst på dem inden de skal begynde i skole 
sammen.  
Desuden havde 2.-4. kl. besøg af to kommende nye elever og børnehaveklassen havde besøg 
af en kommende elev. Det har været rigtig hyggeligt for eleverne at have gæster, og jeg 
synes, “vores” elever har været gode til at tage imod dem.  
 
Emnedage: 
Fra på mandag bliver det normale 
skema suspenderet og resten af 
skoleåret står på emnedage indenfor 
klasserne.  
De enkelte klasselærere har 
tilrettelagt et fedt program for hver 
enkelt klasse og enten har I fået 
besked eller også får I besked inden 
weekenden om hvad jeres børn skal 
lave de forskellige dage. Men jeg kan 
godt løfte sløret lidt. Nogle af 
eleverne skal på cykeltur til Frøstrup, 
nogle skal på besøg hos en bifarmer, 
andre skal en tur til Klim Strand 
Camping, andre har MTB på skemaet, 
og nogle skal have kæledyrsdag på 
skolen.  
Jeg synes, det lyder som om, det 
bliver nogle gode dage for de enkelte 
klasser.  
I emnedagene dvs. Fra mandag den 14. juni til onsdag den 23. juni møder eleverne 8.15-
13.50, og Walther kører hjem kl. 14.00 hver dag med undtagelse af torsdag den 17. juni, hvor 
bhkl-6. Kl skal til Randers Regnskov. For at få mest muligt ud af dagen kører de først fra 
Regnskoven kl 14.30, så de er ikke i Klim før ca kl. 16.00, hvorefter Walther kører hjem. Jeg 
laver ikke en busplan til den dag, kan I ikke se på en af de tidligere og så hvor lang tid han 
plejer at bruge til at kører jeres barn hjem? 
 
Afslutning: 
Torsdag den 24/6 har vi afslutning. De første to timer hygger eleverne i klasserne og kl. 10.30 
overtager afgangseleverne underholdningen. Underholdningen skal foregå udenfor, så vær lige 
søde at krydse fingre for godt vejr, dog helst ikke så varmt som sidste år.  
Kl. 13.00 synger vi ferie-sangen, ønsker hinanden god sommerferie og tager afsked med 
afgangseleverne, og Walther kører hjem kl. 13.15 
Fredag den 25. juni møder eleverne i 7. kl. kl. 8.15 til rengøring sammen med lærerne. De har 
fri kl. 13.00. Walther kører hverken til eller fra skole fredag, så I skal selv sørge for at få 
eleverne hertil.  
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Samlæsninger: 
Planlægningen af næste skoleår er i fuld gang. Samlæsningerne og klasselærerne bliver som 
følger: 
Børnehaveklasse og 1. klasse med Lone som klasselærer. 
2. klasse med Christine som klasselærer. 
3.-5. klasse med Anette som klasselærer. 
6.-7. klasse med Søren som klasselærer. 
8.-9. klasse med Kristian som klasselærer. 
 
Kalender: 
10/6: Kompetenceforum 
14/6: Afslutning 2.-4. kl. Anette og Søren deltager 
15/6: Afslutning 1. kl Christine og Lone deltager 
16/6: Afslutning 5.-6. kl. Søren og Kristian deltager 
17/6: Møde med kommende forældre i børnehaveklassen 

Afslutning med 7.-9. kl. Kristian og Christine deltager 
7.-9. kl. har overnatning på skolen. 

21/6: Afslutning med bh.kl. Lone og Anette deltager 
22/6: Dimission 
23/6: Teater ved Thorup Strand 
24/6: Sidste skoledag 
 
Med venlig hilsen 
Charlotte Kjeldgaard 
Klim Friskole  
 


