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Nyhedsbrev uge 25 
 
Kære alle – forældre, elever og støttekreds. 
 
Skoleårets sidste nyhedsbrev, det er skønt, 
men det er også vemodigt.  
 
Jeg er så uendeligt glad og taknemmelig for, 
at det lykkedes os at holde fælles afslutning i 
mandags. Det var så fedt bare at sidde og 
lytte til den summen, der var af jer, der sad 
og snakkede, den glæde, der var af børnene, 
der løb rundt og legede. Jeg har savnet det 
helt vildt meget.  
 
I går aftes havde vi en rigtig hyggelig dimission, hvor vi tog afsked med 6 afgangselever. 
Dimissionsaftenen er en meget speciel aften, hvor minderne får frit løb, og der bliver da også 
fældet en enkelt tåre eller to, men det er også ok på sådan en dag.  
 
I dag er eleverne i Thorup Strand, hvor de skal se teaterstykket Fiskeren og hans kone. Det er 
Syddjurs Egnsteater, der har opsat forestillingen, som bliver vist 4 gange i sommerferien med 
gratis adgang, så I som familie har mulighed for at komme ned og se det.  
 
Med afslutningen af dette skoleår tager vi afsked med 7 elever og 5 familier. Det er Emil 
Overgaard, Martina Vendelbo, Emil Rytger Jørgensen, Oline Neddergaard Andersen, Anne-Sofie 
Vabbersgaard Vejby, Rasmus Nielsen og Simon Rødbro Christensen, vi ønsker jer alle god vind 
fremover og takker forældrene, fordi I har givet os lov til at lege med jeres børn. 
 
Efter sommerferien byder vi velkommen til 8 nye elever i børnehaveklassen, 1 i 1. kl., 1 i 4. kl. 
og 1. i 7. kl., og vi glæder os til at byde både elever og forældre velkommen.  
 
Græsslåning i sommerferien: 
Vi mangler en til at slå græsset en enkelt gang i løbet af Walthers sommerferie. Er der en af 
jer, der vil bruge et par timer på at slå græsset? Walther slår det lige inden, han går på ferie i 
slutningen af uge 26, så i weekenden den 10/11 juli trænger det igen. Så kom frisk og meld 
tilbage til enten Walther eller mig, så bliver vi glade. 
 
Tv-optagelser: 
Oline, som har sidste skoledag i morgen, er i forbindelse med sin sygdom med i en tv-
udsendelse, som er ved at blive optaget. Udsendelsen handler om alvorligt syge børn og følger 
3 familier. Den skal sendes på DR, når den er færdig. Fotografen har netop haft ringet for at 
fortælle, at han kommer med Oline i skole i morgen for at filme nogle stemningsbilleder fra 
hendes sidste skoledag. Det kommer max til at dreje sig om 2-3 minutters sendetid fra Klim 
Friskole ud af en times program. Der er ingen børn, der skal interviewes, men det kan blive 
svært at undgå, at de kommer på billederne. Jeg håber, I vil bakke op om optagelserne, men 
hvis I ikke ønsker, at jeres barn er med på dem, skal jeg vide det senest i morgen tidlig kl. 
8.00. 
 
Sidste og første skoledag: 
I morgen torsdag har vi sidste skoledag med alle eleverne undtagen 7. kl., som møder ind 
fredag for at hjælpe lærerne med at gøre rent. Hvis I har mulighed for det, er I velkommen til 
at komme kl. 12.45 hvor vi samles og synger feriesangen. 
Første skoledag i det nye skoleår er mandag den 9. august, hvor vi mødes kl. 17.30 og spiser 
sammen. Det får I mere besked om i begyndelsen af august.  
 
I ønskes alle en rigtig dejlig varm sommerferie. 
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Med venlig hilsen 
Charlotte Kjeldgaard 
Klim Friskole  
 


