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Nyhedsbrev uge 22 
 
Kære alle – forældre, elever og støttekreds. 
 
Udenfor blomstrer alting, undtagen vores vildt 
have, men Søren og Christine siger, vi skal tage 
den med ro, det skal nok komme. Eleverne i 5.-
6. kl. har lavet nogle fine vandbassin, hvor der 
kan stå lidt vand i til insekterne. Jeg er ved at 
søge byggetilladelse til at opføre svævebanen, 
lige nu er jeg gået i stå ved den tegning, jeg 
skal lave af etageplanen og facaden!! Jeg siger 
gentagne gange til mig selv: ”Du skal ikke prøve 
på at forstå det,” men byggetilladelser er ikke 
for børn.  
 
Storke: 
Bh.kl. og 1. kl. har i et stykke tid fulgt storkereden i Smedager i Sønderjylland med 
storkeparret Connie og Clyde. Man kan følge med i storkenes liv, da der er kamera tændt 
døgnet rundt. Eleverne går meget op i det, og spørger dagligt til, om der er sket noget nyt. 
Indtil videre har børnene oplevet, at fire ud af fem æg er ruget ud. To storkeunger er stadig i 
live. Ungerne har været i fare pga. ekstremt meget regn og kulde. Der kom plastik i reden, 
hvilket også er farligt for ungerne. Og ikke mindst har børnene været med til at bestemme 
navnet på hunstorken.  
 
Afslutningsuger: 
Fra mandag den 14. juni holder vi afslutningsuger. Klasserne er sammen med deres 
klasselærere, og de enkelte klasselærere er i fuld gang med at planlægge dagene sammen 
med eleverne. Nogle ting ligger dog fast for eleverne. Torsdag den 17. juni skal eleverne fra 
bh.kl. til 6. kl til Randers Regnskov, og onsdag den 23. juni skal hele skolen til Thorup Strand 
og se en teaterforestilling, som hedder ”Fiskeren og hans kone” med Teater Natterdag.  
Det øvrige program får I besked på af klasselærerne, lige som de inviterer jer til 
afslutningerne.  
Torsdag den 24. juni har afgangseleverne afslutning for hele skolen, og fredag den 25. juni 
møder eleverne i 7. klasse ind og hjælper lærerne med at gøre rent.  
Klasseafslutningerne om aftenen er uden søskende, da retningslinjerne forbyder os at blande 
elever og børn på tværs af grupperne. 
 
Tankevækkende manglende viden: 
22% af de unge tror, at en rødspætte er en fugl. Det viser en undersøgelse, der er lavet, der 
samtidig viser, at generelt har vi danskere meget lidt styr på, hvad der er i naturen rundt om 
os. Det bliver et problem, når man ser på, hvor mange dyr og planter der forsvinder. For som 
biolog Emil Skovgaard Brandtoft siger: ”Hvis man ikke ved, at det eksisterer, hvordan skal 
man så forholde sig til, at det forsvinder?” 
 
Fra Kulturskolen: 
Kulturskolen er tilbage på fuld styrke og det er NU, du skal til- eller gentilmelde dig næste 
sæson for at sikre dig netop DIN plads! 
  
Du kan se en fin lille video fra Kulturskolen lige her : https://youtu.be/V-m5bzo1jVA 
  
Og du kan læse mere om vores spændende tilbud og tilmelde dig på 
www.jammerbugtkulturskole.dk  
 
Kalender: 
7/6: CL kursus 
10/6: Kompetenceforum 
14/6: Afslutning 2.-4. kl. Anette og Søren deltager 
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15/6: Afslutning 1. kl Christine og Lone deltager 
17/6: Møde med kommende forældre i børnehaveklassen 
 Afslutning med 7.-9. kl. Kristian og Christine deltager 
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  
 


