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Nyhedsbrev uge 32 
 
Kære alle – forældre, elever og støttekreds. 
 
Så er vi i gang, det er fedt at få elever ind i skolen igen, det er fedt at høre dem fortælle om 
deres ferie og oplevelser, de har haft, og det er fedt, at der bliver godt vejr igen 😊"#$%  
I mandags bad jeg jer sætte kryds den 27. august til arbejdsdag, i ugebrevet i sidste uge 
efterspurgte jeg hjælp til at undervise eleverne den 28. september, da lærerne skal på kursus. 
Men jeg glemte det allervigtigste kryds!!! Den 11. november har skolen 150-års jubilæum, og 
det skal fejres, så husk at sætte kryds denne dag og aften.  

 
I dag har vi haft besøg af 3 pædagogstuderende. 
Den ene var Mettes datter Maria. De tre studerende 
havde brug for at afprøve nogle ting med nogle 
ægte børn, så de kan inddrage det i deres eksamen 
i næste uge. De var inde i 3. klasse og var meget 
glade, da de tog afsted fra skolen. Det havde været 
en god oplevelse.  
 
Vi kan stadig bruge forældrehjælp den 28. 
september, der er pt. 2 mødre der har meldt ind, så 
kom frisk, der skal som minimum bruges én mere. 
 

Velkommen og farvel: 
I mandags bød vi velkommen til 8 nye elever i børnehaveklassen, det er Asta Høtoft, Edith 
Kronborg Skjødt, Emil Bratholt, Emil Bach, Fie Bach, Julie Bøgh Andersen, Malou Holst 
Svendsen og Tobias Jensen. Desuden begyndte Josefine og Victoria Hassing Andersen i 
henholdsvis 1. og 4. klasse, samt Beathe og Felix Jensen i 5. og 7. klasse. Vi håber, I alle 
bliver glade for jeres tid på Klim Friskole, og vi glæder os til samarbejdet med jer fremover.  
Før sommerferien sagde vi farvel til 9 elever. Kristoffer Rægaard og Sebastian Højmark er 
begyndt på Fjerritslev skole i 7. klasse, Maria Rask Knudsen er begyndt på Ranum skole i 9. 
klasse, og Frederik Bennetsen, Josefine Brandborg, Amanda Stalet, Laura Vabbersgaard Vejby, 
Elias Shegow og Laura Restrepo afsluttede 9. klasse og er sendt videre ud i den store vide 
verden. Vi ønsker jer alle held og lykke i fremtiden og takker for den tid, I har haft hos os.  
  
P-plads: 
Parkeringspladsen foran skolen er forbeholdt personale. Forældre og andre, der skal aflevere 
børn, skal parkere på kirkens parkeringsplads.  
 
Besked til Walther: 
Hvis jeres barn ikke skal med bussen om morgenen, skal I give Walther besked på telefon 
2877 3184, så han ikke enten kører forgæves eller holder og venter.  
 
Rettelser i stamdata: 
Hvis I har ændringer i telefonnummer, adresse eller lign. vil vi meget gerne, at I giver besked 
på kontoret.  
 
Fripladstilskud: 
Hvis I ønsker at søge fripladstilskud, skal I udfylde det vedhæftede ansøgningsskema og 
aflevere senest 1. september.  
 
Bod: 
Hver mandag har eleverne i 7.-9. kl. bod. Boden er et supplement til madpakken, og maden er 
lavet af forældre og elever i 7.-9. kl. De sælger 1 portion for 10 kr. Alle indtægter i boden går 
direkte i lejrskolekassen 
På mandag sælger eleverne wrap og pizzasnegle. 
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Unyttig viden: 
Solen forsyner os med en energimængde, der svarer til 126.000.000.000.000 hestekræfter om 
dagen. Det svarer til 54.000 hestekræfter til hvert eneste menneske. 
 
Kalender: 
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 
8/9: Udskolingsarrangement 
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  
 


