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Nyhedsbrev uge 10 
 
Kære alle – forældre, elever og støttekreds. 
 
Spændingen stiger på skolen, på onsdag går vi i gang med 
at øve til årets musical Orla Frøsnapper. Vi er lige så stille 
gået i gang med at lære sangene, nogle af dem er skrevet i 
forvejen og andre har vi selv lavet. Eleverne er begyndt at få 
rollehæfterne udleveret og har fået deres roller, så vi er klar 
til at øve skuespillet fra næste uge. Det bliver godt, eleverne 
glæder sig, og vi er spændte på, hvordan det hele kommer 
til at gå.  
I skal sørge for at sætte kryds i jeres kalender torsdag den 
24. marts kl. 18.30, hvor vi har premiere på Orla Frøsnapper 
- The Musical. Efter forestillingen, når bifaldet har lagt sig, 
står forældrene i bhkl. og 1. klasse klar med at lækkert 
kaffe- og kagebord. 
 
Fjerritslev for Ukraine: 
Som nogle af jer måske har set eller hørt om, har Michael Christoffersen lavet et 
støttearrangement for Ukraine, som løber af stablen på lørdag kl. 10.00-ca. 15.00. Michael har 
spurgt om, vores elever vil male sten og sælge dem i Fjerritslev på lørdag, og det har vi sagt 
ja til at gøre sammen med eleverne fra Thorup-Klim skole. 3.-5. kl. er i dag i k-fag gået i gang 
med at male sten, og tanken er, at 6.-9. kl. skal skrive på dem, når de er tørre. Desuden vil 
Jette J på fredag bage vanillekranse sammen med nogle af de store elever. Det hele samler vi 
og tager med til Fjerritslev lørdag formiddag, hvor vi sælger det.  
Jeg vil være i Fjerritslev lørdag formiddag, men det vil være fedt, hvis der er nogle elever, som 
kan stå for salget og et par forældre, så vi kan skiftes til at stå ved vores bod. Hvis nogle har 
tid og lyst til at hjælpe lidt lørdag, må I meget gerne skrive til mig.  
 
DET FORELØBIGE PROGRAM LØRDAG 12. MARTS: 
Kl 10:00 - Fælles optog gennem byen sammen med de lokale spejdere. Fra Krotorvet til 
Idrætscenter Jammerbugt. 
Kl 11:00 - Officiel åbning af arrangementet i hallen. 
Her vil der være mulighed for at få et gratis måltid mad. Øl/vand sælges og overskuddet går 

ubeskåret til Ukraine hjælp. 
Underholdning leveres af Fjerritslev Bykor, Beers For 
Tears, Jørgen Bjerregaard samt High-Five Band. 
Thomas Gravesen er konferencier. 
Tidligere verdensmester i boksning, Gert Bo Jacobsen 
hjælper til med arrangementet, og skolerne i Klim sælger 
hjemme-malede sten. 
 
Arrangementet er GRATIS, men der tages naturligvis imod 
donationer. 
Alle donationer til UKRAINE HJÆLP går via Lions Fjerritslev 
Og du kan allerede nu donere. Hver en krone tæller. 
Mobilepay - 972605 
Bankoverførsel - 7461 4005681230 
 

8.-9. kl. arbejdsdag: 
På tirsdag d. 15/3 har eleverne i 8.-9. kl. arbejdsdag, hvor de skal ud at tjene penge til deres 
lejrskole i Berlin.  
 
Barselsvikar: 
Fredag den 1. april er det Christines sidste arbejdsdag, inden hun går på barsel. Som vikar har 
vi ansat Mette Lind, som kommer fra Løkken. Mette var på besøg i går og fulgtes med 
Christine hele dagen, så flere af jeres børn har hilst på hende.  
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Udskiftning af tag: 
Som I sikkert har lagt mærke til, har vi været nødt til at løbe forhindringsløb i fælleslokalet, 
når der er regnvejr. Nu skal taget på pyramiden skiftes. Fredag den 18/3 går en flok forældre i 
gang med udskiftningen. Selv om der ikke er så stort et areal, der skal skiftes, er det et stort 
arbejde, da der er rigtig meget tilskæring af tagpladerne. Men det bliver skønt, når det er 
skiftet, så vi kan sidde i tørvejr indenfor.  
 
Bod: 
På mandag sælger eleverne i 7.-9. kl. 2 x overraskelse.  
 
Unyttig viden:  
12 børn bliver dagligt givet til de forkerte forældre.  
 
Kalender: 
11/3: Bogbus 
15/3: Arbejdsdag 8.-9. kl.  
16.-25./3: Musical 
17/3: Bestyrelsesmøde 
24/3: Formiddag generalprøve 

Aften forestilling 
1/4: Blokdag 

Christine går på barsel 
6/4: Morgensang i kirken 
7/4: Skole-hjemsamtaler i 6. kl. 
7/4: Bogbus 
9.-18/4: Påskeferie 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Med venlig hilsen 
Charlotte Kjeldgaard 
Klim Friskole  
 


