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Nyhedsbrev uge 7 
 
Kære alle – forældre, elever og støttekreds. 
 
I dag har vi sendt eleverne i 6. klasse til 
naturfagsmaraton i Brønderslev sammen med 
Søren. Her skal de præsentere de projekter, de 
har lavet i sidste uge, og se hvad de andre 
friskoler har lavet. Jeg håber, de får en 
spændende og lærerig dag.  
Herhjemme på skolen har resten af eleverne 
blokdag. Bhkl. og 1. kl. arbejder med 
dinosaurer og papmaché, 2. kl. har danskdag, 
hvor de arbejder med dyr, 3.-5. kl. er i gang 
med at bygge og programmere med Lego 
Mindstorm, og 7.-9. kl. er i gang med at lave 
en kampagnefilm mod spirituskørsel.  
 
P-fag: 
På fredag går den sidste p-fags periode i gang for eleverne i 6.-9. kl. Denne gang skal de ikke 
vælge p-fag, Jette og Søren har besluttet, at de alle skal arbejde med emnet Upcykling. 
Eleverne skal selv medbringe ting, der skal viderebearbejdes.   
 
Kalenderændringer: 
I den oprindelige kalender skulle vi have haft musical lige nu med forestilling i morgen aften, 
men før jul turde vi ikke tro på, at det var en mulighed at samle hele skolen på kryds og 
tværs, og vi valgte derfor at flytte den til midt i marts måned. Derfor arbejder vi med musical 
fra den 16.-25. marts med forestilling for forældre og søskende torsdag den 24. marts om 
aftenen og generalprøve for børnehaven og Thorup-Klim skole samt bedsteforældre om 
formiddagen. 
Når man så går i gang med at flytte på en ting i kalenderen, indebærer det, at vi er nødt til at 
flytte noget andet også. Derfor bliver mandag og tirsdag efter vinterferien ændret til blokdage. 
For eleverne i bhkl.-5. kl. bliver fejringen af fastelavn en del af blokdagene. Mandag holder vi 
fastelavn og eleverne i bhkl.-5. kl. skal møde udklædte, de synger fastelavnssange, slår katten 
af tønden og går cat walk. Derudover bliver blokdagene brugt til trafikundervisning i de fleste 
samlæsninger.  
 
Elevspissammen: 
Fredag den 4. marts har vi elevspissammen. Eleverne i 2. klasse laver mad til hele skolen, som 
vi spiser sammen. Om det bliver i familiegrupper eller i klasserne, ved vi ikke helt endnu, men 
I behøver ikke lave så store madpakker den dag.  
 
Forældrehjælp til Vildt Fest: 
Skolen har fået mulighed for at tjene en god portion penge ved at servere og stå i baren til en 
vildtfest, som Bente og Mogens afholder i Klim forsamlingshus for at samle penge ind til 
kræftsyge børn og organisationen missing people. Det har vi valgt at takke ja til, så vi får brug 
for mange til at hjælpe. Hvis I har tid og lyst til at give en hånd og samtidig have en hyggelig 
aften, vil jeg gerne høre fra jer. Vi skal hjælpe med servering og afrydning af borde samt stå 
for baren og hjælpe, så det er overkommeligt dagen efter.  
 
Skolehjemsamtaler: 
8. marts er der skole-hjemsamtaler for børnehaveklassen, og den 7. april er der samtaler for 
6. klasse. I får besked vedr. tidspunkt direkte fra klasselæreren. 
 
Bus: 
Husk at Walther IKKE kører på fredag eftermiddag, I skal selv sørge for at få jeres børn hjem.  
Bod: 
Mandag den 28. februar sælger eleverne i 7.-9. kl. pirogger og en overraskelse i boden.  
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Unyttig viden: 
Katte kan være allergiske overfor mennesker.  
 
Kalender: 
18/2: Walther kører ikke bus hjem om eftermiddagen. 
19-27/2: Vinterferie 
28/2: Fastelavn 

Blokdag 
29/2: Blokdag 
2/3: Morgensang i kirken 
4/3: Elevspissammen 2. kl. laver mad 
8/3: Skolehjemsamtaler bhkl. 
11/3: Bogbus 
15/3: Arbejdsdag 8.-9. kl.  
16.-25./3: Musical 
17/3: Bestyrelsesmøde 
24/3: Formiddag generalprøve 

Aften forestilling 
1/4: Christine går på barsel 
6/4: Morgensang i kirken 
7/4: Skole-hjemsamtaker i 6. kl. 
7/4: Bogbus 
9.-18/4: Påskeferie  
 
Med venlig hilsen 
Charlotte Kjeldgaard 
Klim Friskole  
 


