
 

 
 

      klim-friskole.dk               1. februar 2022 - side 1 af 2 

Nyhedsbrev uge 5 
 
Kære alle – forældre, elever og støttekreds. 
 
Der var engang en skoleleder, som skrev 
nyhedsbrev om onsdagen, men så et år gik 
verden af lave, og hun begyndte at skrive 
nyhedsbreve på alle mulige forskellige dage i 
løbet af ugen. Men så tirsdag den 1. februar 
skrev hun ugebrev for sidste gang (indtil videre) 
på en anden dag end onsdag, for nu er 
restriktionerne væk, og vi skal til at leve et 
almindeligt liv igen til vores dages ende 😊"#$% 
 
Det nye liv: 
I dag er restriktionerne væk, det betyder vi skal 
tilbage til sådan som tingene kørte før. Derfor har 
eleverne i 3.-5. kl. fra i dag 1 indefrikvarter og 
eleverne i 6.-9. kl. har det andet frikvarter som 
indefrikvarter. Toiletterne er igen drengetoiletter 
og pigetoiletter, fortælletimerne kører igen 
samlæst så bhkl-3. kl. har fortælling sammen og 
4.-9. kl. har fortælling sammen. I morgen onsdag 
skal vi til morgensang i kirken og 7.-9. kl. har igen undervisning til kl. 14.40, så Walther kører 
først hjem kl. 14.50. Dette gælder fremadrettet.  
I forældre er velkommen på skolen uden mundbind og I er velkommen på lærerværelset til 
kaffe 😊"#$% 
 
Idræt Bhkl.-2. kl.: 
Da restriktionerne er ophævede, går vi tilbage til idræt med omklædning og bad som før jul. 
Dvs. at eleverne bhkl-2. kl. har idræt om mandagen, mens eleverne fra 3.-9. kl. har idræt om 
torsdagen.  
Husk skiftetøj, håndklæde og indendørs fodtøj.  
 
Afsked: 
I går tog vi afsked med Andrea Højmark som er begyndt på Ørebroskolen. Vi ønsker Andrea 
held og lykke og vi håber, hun bliver glad for sit valg.  
 
Fastelavn: 
Mandag efter vinterferien den 28. februar holder vi fastelavn for eleverne i bhkl.-5. kl. 
Eleverne møder udklædte fra morgen og de første to timer laver de fastelavnslege, synge 
fastelavnssange, går cat walk og slår katten af tønden. Derefter er der normal skoledag.  
 
Bod: 
I næste uge sælger eleverne i 7.-9. kl. 2x overraskelse i boden.  
  
Unyttig viden: 
Brune rotter er større end hvide rotter. En brun rotte kan blive op til 55 cm lang og veje 
mellem 250-300 g.  
 
Kalender: 
1/2: Bhkl.-1. kl. i biografen 

Skolehjemsamtaler 1. kl 
2/2: Morgensang i kirken 
7/2: 7.-9. kl i biografen 
11/2: Bogbus 
14/2: Bestyrelsesmøde 
19-27/2: Vinterferie 
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28/2: Fastelavn 
2/3: Morgensang i kirken 
8/3: Skolehjemsamtaler bhkl. 
11/3: Bogbus 
 
Med venlig hilsen 
Charlotte Kjeldgaard 
Klim Friskole  
 


