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Nyhedsbrev uge 43 
 
Kære alle – forældre, elever og støttekreds. 
 
Vi er godt i gang efter en dejlig efterårsferie med skiftende efterårsvejr. Taget over 
skolekøkkenet, 2. klasse og lærerværelset er blevet skiftet, så eleverne i 2. klasse nu kan 
sidde i tørvejr selv om det regner udenfor, og det er fantastisk. Stor tak til de forældre der har 
hjulpet med at gøre det til virkelighed 😊"#$% 
I går havde vi familiegruppearrangement. Denne gang var arrangementet, at vi skulle gå en 
tur sammen med vores familiegruppe. Så alle mand var af huse, og de store fik en lille, de 
havde ansvaret for at holde i hånden og snakke med hele vejen rundt. Vejret var skønt, så det 
var endnu et vellykket arrangement.  

 
Bordtennis: 
Som vi plejer, har vi fået bordtennisbordene frem 
efter efterårsferien. Derfor sælger vi bordtennisbat 
til 50 kr. og bordtennisbolde til 3 kr. på 
lærerværelset. Eleverne fra 3.-5. kl. må spille 
bordtennis i første frikvarter og eleverne fra 6.-9. 
kl. må spille i andet frikvarter.   
 
Bus til hallen: 
Thorup-Klim Boldklub har arrangeret indefodbold 
fredag eftermiddag, så det passer med, at Walther 
kører omkring Thorup-Klim Hallen og sætter de 
børn af, der skal til fodbold, så børnene ikke selv 
skal krydse vejen. Vi vil gerne vide det, hvis I har 
et barn, der skal med bussen, og som ikke plejer at 
være det.  
 
Åben skole: 
Torsdag den 4. november afholder vi Åben Skole 
fra kl. 15-17. Eleverne fra 6.-9. klasse skal blive på 
skolen og hjælpe med forskellige opgaver, bl.a. 
rundvisning og aktiviteter. 6. klasse har fri kl. 
17.00, hvor 7.-9. kl. bliver til 
udskolingsarrangement. 

 
Udskolingsarrangement: 
Når Åben Skole er slut, og 6. kl. er taget hjem, forsætter vi med udskolingsarrangement for 
eleverne i 7.-9. kl. Vi spiser lækker mad tilberedt af eleverne og hygger os med forskellige 
aktiviteter og spil i løbet af aftenen og natten. Måske får eleverne sovet en enkelt time, men 
det bliver ikke alverden. Udskolingsarrangementet slutter efter morgensang fredag, hvor 
eleverne bliver sendt hjem for at sove. Walther kører busbørnene hjem. Eleverne skal 
medbringe lommelygte, sovepose, liggeunderlag, og hvis der er en eller to af jer, der har lyst 
til at bage en kage eller en plade boller, vil det falde i god jord.  
 
Fællesspisning: 
Torsdag den 16. november kl. 18.00 har vi fællesspisning. Fællesspisning er for alle forældre, 
elever og søskende. Forældrene i 3.-5. kl. laver mad til os alle sammen og stiller borde op. Det 
koster 25. kr. pr person og drikkevarer købes på skolen. Man medbringer selv tallerkener, 
glas, kopper og service. Jeg sender en mail ud med link til tilmelding, det skal besvares senest 
onsdag den 10. november.  
  
Bod: 
På mandag sælger eleverne i 7.-9. kl. pølsehorn og en overraskelse i boden. 
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Unyttig viden: 
4% af alle kinesere er millionærer. 
 
Kalender: 
28/10: Kompetenceforum  

Skole-hjemsamtaler 3.-5. kl. 
4/11: Åben skole 

Udskolingsarrangement med 
overnatning 

8/11:  Blokdag 
9/11:  Blokdag 

Skolehjemsamtaler bhkl.-1. kl 
10/11: Morgensang i kirken 
11/11: Skolehjemsamtaler bhkl.-1. kl 
16/11: Fællesspisning 
17/11: Bestyrelsesmøde 
23/11: Med skolen i biografen 3.-5. kl.  
25/11: Kompetenceforum 
26/11: Juleklippedag  
1/12: Morgensang i kirken 
6/12: Elev-spissammen 
10/12: Bogbus 
13/12: Lucia 
16/12: Juleafslutning aften 
17/12: Juleafslutning 
18/12-2/1: Juleferie 
 
 
Med venlig hilsen 
Charlotte Kjeldgaard 
Klim Friskole  
 


