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Nyhedsbrev uge  
 
Kære alle – forældre, elever og støttekreds. 
 
Lige nu summer gange udenfor kontoret af latter og glade barnestemmer. Vi er begyndt på 
emneuge med fokus på trivsel og bevægelse i dag, og hvis jeg skal dømme efter elevernes 
snak og stemning virker det som om de har haft en fantastisk dag indtil videre. 
 

Tømning af bogkasse til biblioteket: 
Hvis jeres børn har lånt bøger, som I gerne vil have afleveret gennem skolen, kan I smide dem 
i den gule kasse, der står ved døren ind. Biblioteket kommer og tømmer kassen fredag den 24. 
juni, så sidste frist for at få afleveret bøger er torsdag den 23. juni, ellers skal I selv kører på 
biblioteket med dem.  
 
Dimission: 
Afgangseleverne har været i gang med at planlægge den sidste skoledag i et stykke tid, og i 
dag har de fået invitation til dimission med hjem i skoletasken. På onsdag holder vi dimission 
for de elever i 8. og 9. kl., som forlader Klim Friskole med udgangen af dette skoleår.  
Dimissionen er en lidt højtidelig aften med spisning, taler og overrækkelse af udtalelser, det er 
en aften, hvor vi mindes de oplevelser, vi har haft sammen med både eleverne og forældrene.  
 
Klasselærerdag: 
På onsdag den 22. juni har vi klasselærerdag. Alle elever møder kl 8.15 og bhkl.- 5. kl. har fri 
kl. 13.05. mens 6.-9. kl. har fri kl. 13.50. Walther kører hjem kl. 14.00. 
 
Fælles afslutning: 
Torsdag den 23. juni kl. 17.30 er I alle sammen inviteret til fælles afslutning. Vi begynder med 
spisning udenfor, hvor man hver især medbringer egen madpakke, service og tæppe eller lign. 
Derefter er der forskellige aktiviteter og kl. 19.00 afholder vi Sankt Hans bål. Vi forventer at 
være færdige ca kl. 20.00 og er derefter klar til at gå på sommerferie.  
Der bliver sendt et spørgeskema ud med tilmelding til fælles afslutning. 
 
Rengøring 6.-7. kl.: 
Inden vi går helt på sommerferie, skal vi have eleverne i 6. og 7. kl. til at møde ind til 
rengøring fredag morgen. Vi begynder kl. 8.00 og er færdige ca. kl. 12.00. Walther kører ikke 
fredag, så eleverne skal selv sørge for at komme frem og tilbage. Sørg lige for at aftale 
samkørsel. 
 
Bus næste skoleår: 
I forbindelse med planlægningen af busruten næste skoleår, har jeg brug for en 
tilkendegivelse fra jer om hvorvidt I vil bruge Walther til og fra skole. Derfor bliver der sendt et 
tilmeldingsskema ud på mail, som jeg vil bede jer besvare senest på onsdag.  
Da prisen for at køre bus ikke er steget, siden vi fik bussen kombineret med en markant 
stigning i brændstofpriserne, har bestyrelsen besluttet, at prisen for at benytte bussen fra 
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næste skoleår stiger til 75 kr. for en måned enten morgen eller eftermiddag eller 150 kr., hvis 
man kører med både morgen og eftermiddag. Hvis det kun er enkelte ture, koster det 15 kr. 
pr gang.   
 
Første skoledag: 
Efter sommerferien begynder vi mandag den 8. august. Børnehaveklassen begynder kl. 16.00, 
hvor de skal have timer med Jette og Lone, samtidig med deres forældre får en kop kaffe med 
lærerne.  
Kl. 17.30 møder resten af skolen ind til fælles opstart, hvor vi spiser sammen. 
 
Unyttig viden: 
Viskelæderet blev opfundet i 1752, mens blyanten først blev opfundet i 1795. 
 
Kalender: 
15-21/6: Emneuge 
22/6: Dimission for afgangselever 
23/6: Sidste skoledag 

Fælles afslutning 
24/6: 6. og 7. klasse møder ind til rengøring 
  
Med venlig hilsen 
Charlotte Kjeldgaard 
Klim Friskole  
 
 

 
 


