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Nyhedsbrev uge 31 
 
Kære alle – forældre, elever og støttekreds. 
 

Så er vi tilbage efter en dejlig sommerferie med varme, sol, regn og ikke mindst blæst. I dag 

er lærerne mødt ind og vi er godt i gang med at planlægge det kommende skoleår. I morgen 
er der nogle forældre der møder ind kl. 16.00 og hjælper med at få møblerne på plads, så vi 

på mandag er toptunede og klar til at begynde et nyt skoleår.  
Til sidste skoledag var Søren så uheldig at brække nogle knogler i sin fod, så han har været 

sygemeldt i sommerferien og er det stadig. I hans sted har vi været så heldige at få Emil Meng 

Andersen som vikar. Nogle af børnene kender Emil, da han var med bhkl.-4. kl. på lejrskole i 
maj. Emil er nyuddannet som lærer og skal være hos os, indtil Søren er på benene igen.  

 
1. skoledag: 

De nye elever i børnehaveklassen møder på mandag kl. 16.00 sammen med deres forældre. 

Når de kommer på skolen, står Anette klar til at tage billeder af børnene med forældre på 
deres første skoledag. Børnene skal have time sammen med Lone og Jette, i begyndelsen må 

forældrene gerne være med, men efter en lille halv times tid går forældrene udenfor og får en 

kop kaffe, mens børnene bliver hos Lone og Jette.  
Kl. 17.30 møder resten af eleverne sammen med deres familier. Bestyrelsen har igen i år lavet 

grillet svinekam, som vi spiser sammen. Når vi er færdige med at spise, samles vi alle 
sammen inde i fælleslokalet, hvor vi synger en sang, og jeg giver praktiske beskeder.  

 

ALLE skal medbringe tilbehør til den grillede gris, bestik og service, tæpper eller lign til at 
sidde på, vi sidder udenfor, og drikkevarer.  

 
Tirsdag morgen er Walther klar med bussen og begynder sin opsamlingsrute. 

 

Bus: 
Vedhæftet dette nyhedsbrev er der busplaner for dette skoleår.  

 

Forældremøder: 
Forældremøderne er planlagte, så I får lige datoerne her. 

Bhkl. onsdag den 24. august 
1.-2. kl. torsdag den 1. september 

3. kl. tirsdag den 16. august 

4.-6. kl. mandag den 22. august 
7.-9. kl. mandag den 29. august 

 
I får nærmere besked vedr. tidspunktet af klasselærerne. 

 

Forældrehjælp: 
Den onsdag den 28. september skal lærerne på kursus i Aalborg, derfor har vi brug for nogle 

af jer forældre, til at komme og tage eleverne fra kl. 12.00-13.50. Denne onsdag sender vi 

Walther hjem kl. 13.55. Meld jer til ved enten mail eller mundtligt til Charlotte. 
 

Kalender: 
8/8: 1. skoledag 

16/8: Forældremøde 3. kl. 

17/8: Bestyrelsesmøde 
19/8: Bogbus 

22/8: Forældremøde 4.-6. kl. 
24/8: Forældremøde bhkl. 

27/8: Arbejdsdag 

29/8: Forældremøde 7.-9. kl.  
30/8: Håndboldkaravanen 

1/9: Forældremøde 1.-2. kl. 
7/9: Morgensang i kirken 
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9/9: 4.-6. kl. O-løb i Jenle Plantage 

Bogbus 

12/9: Bestyrelsesmøde 
15/9: Skolefoto 

17-18/9: Messe i Thorup-Klim hallen 

27/9: Lærerne på kursus fra kl. 12.00 
5/10: Morgensang i kirken 

12/10: Bestyrelsesmøde  
14/10: Bogbus 

 

Med venlig hilsen 
Charlotte Kjeldgaard 

Klim Friskole  
 


