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Nyhedsbrev uge 41 
 

Kære alle – forældre, elever og støttekreds. 

Vores yngste elever bhkl.-2. kl. er lidt forfløjne for 
tiden. I går deltog de ikke i morgensang, fordi de 
skulle i biografen, hvor de så filmen Buster. Og i 
dag har de heller ikke deltaget i morgensang, da de 
har været ude og se en jættestue og gravhøj. Jeg 
har lidt svært ved at tyde, om det var gravhøjen og 
jættestuen eller majsmarken, der gjorde størst 
indtryk på dem. 

Eleverne i 4.-6. kl. fik sig en kæmpe oplevelse i 
fredags, hvor de så teaterforestillingen Krig i 
børnehøjde. Det var en fantastisk oplevelse, som 
gik helt ind hos eleverne, og skuespillerne var 
efterfølgende meget glade for vores elever.  
 
Nyt fra bestyrelsen:  
I bestyrelsen arbejder vi for tiden rigtig meget med 
skolens 150 års jubilæum den 11/11. Vi glæder os 
til at skulle fejre vores skolens fødselsdag sammen 
med jer alle. Spred gerne budskabet om fejringen 
den 11/11 rundt omkring i jeres netværk. Sanne og 
Mille er tovholdere omkring jubilæet. Vi har brug for 

hjælp til oprydning lørdag den 12. november efter festen fredag aften/nat. Hvis du har 
mulighed for at hjælpe et par timer, beder vi jer give Sanne eller Mille besked på tlf. 24621846 
(Sanne) eller 23351173 (Mille).  

 
Desuden har vi i bestyrelsen besluttet at skifte skolens vinduer ud, derfor har vi indhentet 3 
tilbud. Udskiftningen af vinduer skal varetages af Henrik Roelsgaard og vinduerne er bestilt til 
levering om ca. 6 uger. I forbindelse med arbejdet har vi brug for nogle der kan komme og 
hjælpe med det. Så hvis du har mulighed for at hjælpe en dag eller to om ca. 6 uger, vil vi 
gerne høre fra dig. Giv Charlotte besked, så får hun puslespillet til at gå op.   
  
På bestyrelsens vegne   
Mille 
 
Jubilæumsfest: 
Fredag den 11. november har vi som tidligere skrevet 150-års jubilæum, og dette skal vi 
naturligvis fejre. Vi begynder om formiddagen med eleverne, fortsætter om eftermiddagen fra 
14-16 med reception for alle interesserede og slutter med fest fredag aften for forældre, 
skolekredsmedlemmer, tidligere elever over 18 år og hvem der ellers har lyst at feste med os. 
Der er i dette nyhedsbrev vedhæftet en invitation til festen.  
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Bus og Walther fri: 
I morgen eftermiddag er der kommet nye pladser i bussen, denne gang bliver vi lidt skrappe 
med at eleverne skal sidde på de pladser vi har givet dem, da det giver en del uro at eleverne 
flytter rundt efter forgodtbefindende.  
Husk at Walther har fri på fredag, han kan næsten ikke vente med at komme afsted til Sverige 
😊"#$% I skal selv sørge for transport til og fra skole fredag.  
 
Motionsløb fredag: 
Fredag bruger vi 2 lektioner fra 10.30-12.00 til motionsløb. Jeg skrev om det i sidste 
nyhedsbrev, læs evt. det en ekstra gang. I kan finde det enten i gruppen Ugebreve fra Klim 
Friskole på Facebook eller på skolens hjemmeside www.klim-friskole.dk 
 
Fremlysning: 
Vi har en bradepande i skolekøkkenet, som er blevet glemt. Der må være en som mangler 
den. 
 
Bod: 
Tirsdag efter ferien sælger eleverne i 7.-9. kl. pirogger og pizzasnegle i boden. 
 
Unyttig viden: 
Børn vokser hurtigere om foråret. 
 
Ungdomsklub: 
Vedhæftet dette nyhedsbrev er der information fra Thorup-Klim Ungdomsklub. Der er program 
og efterlysning af forældre/frivillige til at hjælpe deroppe.  
 
Kalender: 
14/10: Ingen Walther-bus 

Skolernes motionsløb 
Bogbus 

15-23/10: Efterårsferie 
25/10: Skole-hjemsamtaler 3. kl. 
26/10: 7.-9. kl. Med Skolen i Biografen 

Skole-hjemsamtaler 3. kl. 
31/10: Elev-spissammen 4.-6. kl. 
2/11: Morgensang i kirken 
3/11: Åben skole 

Udskolingsarrangement 
7-11/11: Emneuge Jubilæum 
11/11: Jubilæum, reception og fest 
16/11: Skole-hjemsamtaler bhkl. 
28/11: Skole-hjemsamtaler 7.-9. kl. 
 
Med venlig hilsen 
Charlotte Kjeldgaard 
Klim Friskole  
 


