Nyhedsbrev uge 35
Kære alle – forældre, elever og støttekreds.
I torsdags havde eleverne fra bhkl.-6. kl.
en rigtig god tur i hallen, hvor de deltog i
Håndboldkaravanen. Håndboldkaravanen
er arrangeret af Dansk Håndbold Forbund
og TØK2000 i samarbejde, og den bød på
masser af sjove og gode aktiviteter
tilrettelagt efter alder. Det var et godt
arrangement, som gav eleverne sved på
panden og smil på læberne.
Gymnastikdag:
I morgen står den så på gymnastikdag.
Gymnastikdagen er arrangeret af ThorupKlim Ungdoms- og Gymnastikforening.
Eleverne skal have tøj på til at være aktive
i, og enten gymnastiksko eller bare fødder.
Desuden er det vigtigt, at de har en drikkedunk med vand med, da de bliver tørstige. Bhkl.-2.
kl. skal være i hallen fra kl. 9.30-11.15, og 3.-6. kl. skal være deroppe fra kl. 10.45-12.30.
De begynder med fælles opvarmning og rytme, hvorefter eleverne bliver delt i 3 grupper, som
kommer rundt til forskellige aktiviteter.
Parkering:
Hvis I afleverer eller henter børn mellem 7.30 og 16.00, skal I parkere på parkeringspladsen
foran kirken. Det giver for mange farlige situationer, når børnene går over gårdspladsen,
samtidig med at bilerne bakker ud.
Skolesundhedsplejerske:
Vi har fået ny skolesundhedsplejerske i stedet for Tina Lenskjold. Hun hedder Lærke og
præsenterer sig selv nedenunder.
Jeg hedder Lærke Stahl Hansen og er jeres nye sundhedsplejerske på skolen. Jeg blev
færdiguddannet som sundhedsplejerske i 2020. Jeg er lige blevet ansat i Jammerbugt
kommune som skolesundhedsplejerske. Jeg glæder mig til at skulle arbejde sammen med
skolens børn, forældre og lærere og vil gerne opfordre jer til at kontakte mig, hvis I mener, at
der er noget jeg kan være behjælpelig med i forhold til jeres barns sundhed og trivsel.
Desuden deltager jeg på skolens kompetenceforumsmøder og netværksmøder.
Jeg træffes på Aula og sundhedsvejen.
Mobil: 41912596
Med venlig hilsen
Lærke Stahl Hansen
Information fra skoletandplejen:
Tandplejen flytter midlertidig sine aktiviteter på klinikken i Fjerritslev til klinikkerne
i Brovst og Aabybro.
Til jeres orientering er Tandplejens aktiviteter på klinikken i Fjerritslev midlertidig flyttet til
Brovst og Aabybro pga. langtidssygemeldinger og vakancer i Tandplejen.
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Det betyder, at der i ugerne 32 og frem til tidligst uge 43 arbejdes efter en nødplan i
Tandplejen og der vil derfor ikke være bemanding af Fjerritslev klinikken i perioden.
Vi skal beklage de gener dette må medføre og håber på forståelse for Tandplejens svære
situation.
På Tandplejens vegne
Jesper Ildal Djørup
Familie- og Forebyggelseschef
Generalforsamling:
Der er generalforsamling på skolen på tirsdag. I kan lige nå at tilmelde jer spisning, hvis I
ønsker at deltage. I følger bare linket i indkaldelsen sendt ud den 12. august.
Elevspissammen:
På mandag har vi elevspissammen. Elevspissammen er et arrangement kun for elever. En af
klasserne laver sammen med klasselæreren mad til resten af skolen. Så sidder vi i
familiegrupper og spiser sammen.
På mandag er det eleverne i 7.-9. kl., der står for menuen. Vi er spændte på, hvad de finder
på, men I kan godt skrue lidt ned for madpakkerne.
Unyttig viden:
Efter utallige opfordringer på at genindføre unyttig viden begynder vi igen.
Hvert år bliver flere mennesker dræbt af et æsel end ved flyulykker.
Kalender:
2/9: Gymnastikdag for eleverne i bhkl.-6. kl.
Kompetenceforum
Forældremøde 2. kl.
Forældremøde i 6. kl.
6/9: Elevspissammen
Skolesundhedsplejerske til 6. kl.
Forældremøde i 7.-9. kl.
7/9: Skolesundhedsplejerske til 6. kl.
Generalforsamling
10/9: Bogbus.
16/9: Aktivitetsdag for bhkl.-1. kl
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
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