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Nyhedsbrev uge 39 
Kære alle – forældre, elever og støttekreds. 

Så kom efteråret, og jeg skal love for, det er blevet vådt og koldt. Så kære forældre, opdater 
lige jeres børns garderobe, vi mangler tøj, strømper, gummistøvler og regntøj. Og når det 
kommer vådt hjem, er det vigtigt I sender nyt med dagen efter.  

Ditte er i gang med at lave folder med adresse og telefonnumre, hvis der er nogle af jer, der 
har nyt telefonnummer eller adresse, skal vi vide det senest i morgen torsdag kl. 9.00. 

Lærerne for de enkelte grupper sender informationer vedr. emnedage inden weekenden.  

I weekenden har vi fået fjernet jord rundt om Valhal. Hver gang det regner, samler vandet sig 
på fliserne foran huset, og der bliver kæmpe vandpytter, så forældrene i børnehuset ikke kan 
komme tørskoet frem og tilbage fra parkeringspladsen. Vi håber, at vi ved at fjerne jorden kan 
lede vandet ned ad bakken væk fra huset. Men det betyder, at vi har afspærret Valhal, og at vi 
har en ordentlig jorddynge. Eleverne HAR fået besked på, at de skal lade være med at kravle i 
jordet, så det gør de selvfølgelig ikke. Der bliver sået græs i løbet af ugen, men vi er nødt til 
lige at give græsset tid til at komme op.  

March mod Ensomhed: 
Vi har sendt eleverne fra 4.-9. kl. afsted til March mod Ensomhed, de skulle være ved Thorup-
Klim hallen kl. 9.00, hvor der var estimeret afgang. Men Patrick Cakirli, arrangøren af March 
mod Ensomhed, er først nu her i skrivende stund kl. 9.57 kommet til hallen. Vores elever er 
superklar til at følge Patrick hele vejen til Frøstrup, eller hvor langt de nu når indtil kl. 13.30, 
hvor de bliver samlet op af Walther og kørt tilbage igen. Jeg håber virkelig, de får en dejlig tur 
uden alt for meget regnvejr, selvom vejrudsigten ikke just er med os. 
 
Stillingsopslag: 
Ditte har fået nyt arbejde 🙁"#$, så vi har slået en stilling op, så vi kan finde en afløser for hende.  
 
Bod: 
Der er ingen bod i næste uge, da der er emnedage.  
 
Unyttig viden: 
Dagens unyttige viden er leveret af Aya fra 7. klasse 😊&'() 
Der er i alt 1298 km. motorvej i Danmark. 
 
Kalender: 
3.-5./10: Naturfaglige emnedage 
4/10: Skole-hjemsamtaler i 1.-2. kl. 
5/10: Morgensang i kirken 
6/10:  Kompetenceforum 

Skole-hjemsamtaler i 1.-2. kl.  
7/10:   Teaterforestilling Krig i børnehøjde 
10/10: Skole-hjemsamtaler 4.-6. kl. 
11/10: Skole-hjemsamtaler 4.-6. kl.  
12/10: Bestyrelsesmøde  
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14/10: Ingen Walther-bus 
Bogbus 

15-23/10: Efterårsferie 
25/10: Skole-hjemsamtaler 3. kl. 
26/10: Skole-hjemsamtaler 3. kl. 
16/11: Skole-hjemsamtaler bhkl. 
28/11: Skole-hjemsamtaler 7.-9. kl. 
 
Med venlig hilsen 
Charlotte Kjeldgaard 
Klim Friskole  
 

 


