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Nyhedsbrev uge 32 
 
Kære alle – forældre, elever og støttekreds. 
 
Så er vi i gang, og det er fedt. Jeg synes, vi havde en rigtig hyggelig skolestart i mandags med 
fællesspisning. Det var skønt at høre den summen der er når mange mennesker hygger sig 
sammen med samtaler, det var lækkert at have alle børnene til at lege og spille fodbold 
sammen. Sådanne aftner samler jeg på.  

 
Flytning af forældremøde: 
Vi er desværre nødt til at flytte forældremødet i 2. kl. Vi 
havde fået det placeret sammen dag som 
forældremødet i børnehaven, og der er en del forældre 
med børn begge steder, som skal have mulighed for at 
deltage i begge møder. Derfor bliver 2. klasses 
forældremøde flyttet til torsdag den 6. september. 
Christine skriver til jer med det specifikke klokkeslæt.  
 
Udskolingsarrangement: 
Torsdag den 19. august har 7.-9. kl. 
udskolingsarrangement sammen med Christine og 
Anette. Eleverne skal blive på skolen efter skoletid og 
lave forskellige aktiviteter sammen. Hvis der en eller to 
forældre, der vil bage en kage og en portion boller, vil 
det vække stor glæde. Så send lige en besked til enten 
Christine eller Anette. 
Udskolingsarrangementet slutter kl. 17.00, hvor 
eleverne er klar til afhentning.  
 

Bogbus: 
I lighed med tidligere kommer Jammerbugt bibliotekernes bogbus rundt på skolerne i 
Jammerbugt kommune. De kommer første gang fredag den 20. august. Eleverne går med 
klasselæreren ud i bogbussen og finder 2-3 bøger, som de får med hjem. Bøgerne kan 
efterfølgende afleveres i den gule kasse, der står lige inden for døren eller medbringes næste 
gang, der er bogbus. For at kunne låne bøger skal eleverne oprettes som brugere af 
biblioteket, derfor har alle nye elever fået en indmeldelsesblanket med hjem i tasken i dag, 
som jeg vil bede jer udfylde og sende med tilbage til klasselæreren.  
 
Blokdage: 
I løbet af skoleåret har vi placeret forskellige blokdage. En blokdag er en dag, hvor eleverne 
har deres klasselærer hele dagen eller har nogle fælles emner hele skolen på en gang. Det vil 
også typisk være de dage, der bliver brugt til ture ud af huset.  
De to første blokdage i dette skoleår er placeret den 25. og 26 august. Den 25. august er 
eleverne sammen med deres klasselærere. Eleverne fra bhkl.-2. kl. møder fra kl. 8.15-13.05 
og eleverne fra 3.-9. kl. møder kl. 8.15-13.50, dette gælder begge dage. Når eleverne til og 
med 2. kl. har fri går de i SFO. Walther kører hjem begge dage kl. 14.00. I skal være 
opmærksomme på, at det er tidligere end normalt onsdag.  
Den 26. august skal alle elever deltage i håndboldkaravanen arrangeret af TØK2000. Eleverne 
bliver delt i 3 grupper efter alder, hver gruppe skal være i hallen 1,5 time hver og have nogle 
fede oplevelser sammen med instruktører og trænere fra TØK2000. 
Eleverne skal have tøj på, de kan være aktive i og indendørs sko, en ekstra drikkedunk kan 
være en god ide.  
 
Bod: 
På mandag sker det igen!!! 7.-9. kl. åbner boden efter en ufrivillig lukning på godt 1 år. Boden 
sælger mad lavet af forældre og elever i 7.-9. kl. til den nette sum af 10 kr. Det eleverne 
køber i boden, skal ses som et supplement til elevernes madpakke, I skal ikke regne med at 
de får et helt måltid.  
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Overskuddet fra boden går til elevernes lejrskoler. 
 
Kalender: 
17/8: Bestyrelsesmøde 
19/8: Udskolingsarrangement 
20/8:  Bogbus 
24/8: Forældremøde bhkl.-1. kl. 
25/8: Blokdag 
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. 

Forældremøde 2. kl. 
Forældremøde i 6. kl. 

6/9: Forældremøde i 7.-9. kl. 
7/9: Generalforsamling 
10/9: Bogbus. 
 
Med venlig hilsen 
Charlotte Kjeldgaard 
Klim Friskole  
 


