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Nyhedsbrev uge 19 
 
Kære alle – forældre, elever og støttekreds. 
 
Tusind tak for en rigtig dejlig aften til forårsfesten. Jeg synes, det er fantastisk dejligt, at vi 
kan få lov at samles alle sammen igen, og da jeg kørte hjem, sad jeg og funderede over, om 
det nogensinde bliver en selvfølge igen. 
 
En anden ting, der er værd at fejre, er, at Christine har født en dejlig dreng i søndags. Han er 
53 cm lang og vejer godt 3500 g. Vi har ikke set ham endnu (de glemte at køre ind omkring 
Klim på vej hjem fra sygehuset ;-)), men på billedet så han sød ud. Stort tillykke til Christine 
og Martin. 
 
Dagen i dag har budt på et spændende foredrag om grønlandske monstre. Maria Kreutzmann 
fortalte levende om forskellige monstre fra Grønland. Eleverne sad med både øjne og mund 
åbne og slugte hendes fortællinger, som også nogle gange blev lige rigeligt spændende. Der 
var især et monster, som er et kravlende menneskeædende monster det hedder en Ikusik. 
Ikusik kan især godt lide børn, der vover sig for langt væk fra de voksne. Jeg er sikker på, I 
nok skal få nogle gode fortællinger fra børnene i aften ved middagsbordet.  
 
Elevnyt: 
Bhkl.-1. kl. har skrevet om elev-spissammen.  
 
Vi har lavet pita-brød, og det var sjovt. Jeg skal 
peberfrugt sammen med Aske. 
Nivi 
 
Vi skulle lave pitabrød og skulle også dække bord.  
Og det var lækkert. 
Elias E 
 
Vi spiste pitabrød. Det var lækkert, virkelig lækkert og 
virkeligt sjovt. Vi skal salat og vi skal tomater og lidt 
mere grøntsager. Vi skal gulerødder og agurk. Vi 
lavede ærter og majs og vi lavede skinke.  
Emma 
 
Lejrskole: 
På mandag tager de første to hold af sted. 5.-7. kl. 
drager afsted mod Odense og 8.-9. kl. drager afsted 
mod Berlin. Walther kører begge hold til Hobro, og det er vigtigt, at ALLE fra 5. kl. og op er på 
skolen senest kl. 6.15. Vi kører herfra kl. 6.30 
Bhkl. - 4. kl. skal afsted fra onsdag til fredag. De skal i skole mandag-tirsdag. Walther kører 
IKKE skolebus i næste uge, hverken morgen eller eftermiddag.  
Jeg ønsker alle en rigtig god lejrskole.  
 
SFO næste uge: 
I forbindelse med at Walther ikke kører vil Jette og Tanja gerne have information om hvornår 
jeres børn bliver hentet og af hvem mandag og tirsdag, samt hvem der har brug for pasning 
onsdag morgen. Jeg sender et spørgeskema ud om det, som skal besvares hurtigst muligt. 
 
Walther sommerferie: 
Walther holder sommerferie i uge 27, 28 og 29. Så vi skal have hjælp til at få slået græs de 
uger. Meld lige tilbage hvem der kan i hvilke uger.  
 
Bod: 
Pga. lejrskole er der ingen bod i næste uge.  
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Sommerfest ved Thorup-Klim Hallen: 
Som det tidligere har været en tradition, er der i år sommerfest sammen med Thorup-Klim 
skole, FDF, Thorup-Klim Boldklub og Thorup-Klim Ungdoms- og Gymnastikforening. Der er i 
dette nyhedsbrev vedhæftet en invitation til arrangementet. Jeg håber, nogle af jer har tid og 
lyst til at være med til et par hyggelige timer. Tilmelding kan bare ske til mig.  
 
Unyttig viden: 
Der findes i “Trivial Pursuit – Genus edition” et kort, hvor svaret på samtlige spørgsmål, på 
nær ét, er Waterloo. 
 
Kalender: 
16-20/5: Lejrskole 
31/5-2/6: CK arbejdsmiljøuddannelse 
7/6: Forældremøde med valg til forældrerådet i børnehaven 
8/6: Morgensang i kirken 
10/6: Bogbus 
13-17/6: Emneuge 
22/6: Dimission for afgangselever 
 
Venlig hilsen 
Charlotte Kjeldgaard 
Klim Friskole  
 


