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Nyhedsbrev uge 34 
 
Kære alle – forældre, elever og støttekreds. 
 
I dag har vi vores første blokdag, og skolen summer af liv. Bhkl. og 1. klasse skal have gang i 
det store sylteri, de skal bl.a. sylte rødbeder og koge æblegrød. 2. klasse er i gang med at 
lære at måle. 3.-5. klasse er gået i gang med at spille brætspil. 6. klasse ser film og skal 
arbejde i k-fag. 7.-9. klasse skal bruge de to dage til at producere deres egen 
nyhedsudsendelse.  
I morgen skal eleverne fra bhkl.-6. klasse i hallen til håndboldkaravane. Vi har besluttet at 
eleverne fra 7.-9. klasse ikke skal deltage i denne omgang. Der er 3 deltagende skoler, 
Thorup-Klim skole, Ørebroskolen og os, og vi er de eneste der har elever i udskolingen, så for 
ikke at “fylde” for meget bliver vores udskoling herhjemme og arbejder med Kristian.  
 
Nyt fra bestyrelsen: 
I bestyrelsen er vi i samarbejde med bestyrelsen i børnehaven i gang med at planlægge den 
første arbejdsdag i to år. Den er programsat til lørdag den 18. september, så I skal sætte 
kryds i kalenderen den dag. Desuden arbejder vi på at få skiftet taget over lærerværelsesfløjen 
i efterårsferien. Til det skal vi bruge en del forældre til at tage det gamle tag ned og slæbe 
tagplader op, så tømreren kun skal bruge tid på at rette lægter op og skrue de nye tagplader i, 
samt nogle til at lave mad til det arbejdende folk. Det er af stor betydning, at der er forældre, 
der hjælper til for at holde udgiften nede.  
Derudover arbejder vi med at planlægge generalforsamlingen, som løber af stablen den 7. 
september. Det er vigtigt, at I får meldt jer til spisning, så vi ved, hvor mange portioner vi skal 
bestille.  
Skolens 150-års jubilæum næste år i november er også et punkt på hvert møde. Efter 
generalforsamlingen bliver der nedsat et arbejdsudvalg, der skal planlægge festligholdelsen af 
jubilæet. Hvis der er nogle af jer, der har lyst til at deltage i arbejdsgruppen, må I meget 
gerne give Charlotte eller mig besked.  
 
På bestyrelsens vegne 
Mille  
 

Fremlysning: 
Siden før sommerferien har der stået 2 cykler i 
cykelskuret (se de to billeder). Jeg har spurgt 
eleverne til morgensang, om de tilhører nogle 
af dem, det mener de bestemt ikke 😉"#$% Derfor 
ryger den til jer. Hvis cykler er det? Giv lige 
besked ellers ryger de til salg. 
 
Efterlysning: 
Jette har brug for jeres hjælp til at skaffe ting. 
Hun efterlyser: æggebakker, skokasser og 
køkkenrullerør. I sender bare med børnene i 
skole eller kommer ind og afleverer på 
lærerværelset eller i SFO. 

 
Bod: 
På mandag sælger eleverne i 7.-9. kl. måske pølsehorn og en overraskelse.  
  
Gymnastikdag: 
På næste torsdag den 2. september er eleverne i bhkl.-6. klasse inviteret til den årlige 
gymnastikdag sammen med eleverne fra Thorup-Klim skole. Det er Thorup-Klim Ungdoms- og 
Gymnastikforening, der arrangerer dagen. Eleverne skal have tøj på, de kan være aktive i. Vi 
har endnu ikke fået det eksakte tidspunkt, men det er inden for skoletid.  
 
Kalender: 
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26/8: Blokdag Håndboldkaravanen i Thorup-Klim hallen 
30/8: Forældremøde i 3.-5. kl. 
1/9: Morgensang i kirken 
2/9: Gymnastikdag for eleverne i bhkl.-6. kl. 
Kompetenceforum 

Forældremøde 2. kl. 
Forældremøde i 6. kl. 

6/9: Elevspissammen 
Forældremøde i 7.-9. kl. 

7/9: Generalforsamling 
10/9: Bogbus. 
16/9: 6. klasse til O-løb i Jenle Plantage 
18/9: Arbejdsdag 
23/9: Kompetenceforum 
27/9-1/10: Naturvidenskabelig emneuge. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
Charlotte Kjeldgaard 
Klim Friskole  
 


