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Nyhedsbrev uge 43 
 

Kære alle – forældre, elever og støttekreds. 

Vi er godt i gang efter en skøn efterårsferie. De 
elever der har haft brug for pasning i SFO i 
ferien har været passet i børnehaven, og Jette 
har været med som voksen derover. De har 
hygget sig med de børnehave- og 
vuggestuebørn, der havde brug for pasning. 
Det bliver sådan fremover, at hvis der er få 
elever tilmeldt SFO i ferierne bliver pasningen i 
børnehaven og Jette eller Tanja tager med som voksen derovre. Vi kan lige så godt udnytte 
resurserne bedst muligt.  

Jubilæum: 
Før ferien fik I en invitation med til jubilæumsfesten. Der er tilmeldingsfrist den 1. november. 
Så sørg lige for at få jer tilmeldt, vi skal have en hyggelig aften sammen alle sammen.  
 
Folder: 
Fredag før efterårsferien fik eleverne den nye folder med hjem. Så hvis den ikke er kommet op 
af tasken, kan I lige rykke jeres børn for den. Vi har sendt dem med den ældste i en 
søskendeflok hjem.  
 
Elevspissammen: 
På mandag laver eleverne i 4.-6. kl. mad til os alle, så I kan godt spare lidt på madpakken den 
dag. 
 
Tidlig bus onsdag: 
I næste uge skal Anette på kursus. Hun skal have eleverne i 7.-9. kl. i 7. time, den time bliver 
aflyst, så Walther kører hjem en time tidligere kl. 13.55. Husk det hvis I henter jeres børn ved 
bussen.  
 
Åben skole: 
Torsdag den 3. november kl. 16.00-18.00 afholder vi åben skole. Åben skole er tænkt som 
grundskolernes version af Efterskolernes dag, og vi håber på mange besøgende. Eleverne fra 
7.-9. kl. skal blive på skolen efter skoletid. De skal hjælpe os med at blive klar til Åben skole, 
og de har opgaver, de skal løse under arrangementet. Nogle af dem skal fungere som 
rundvisere, andre skal lave mad og andre skal være parate til at aktivere de børn, vi får besøg 
af.  
 
Udskolingsarrangement: 
Efter åben skole arrangementet skal eleverne fra 7.-9. kl. blive på skolen, hvor de skal have 
udskolingsarrangement med overnatning sammen med Mette og Kristian. Eleverne skal 
medbringe liggeunderlag, sovepose, pude, nattøj og toiletsager.  
De har fri fredag morgen kl. 7.30, hvor de må blive afhentet, så de kan komme hjem og sove. 
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Hvis der er et par forældre, der har lyst til at bage en kage og en portion boller til eleverne, vil 
det vække stor glæde og holde energien oppe i løbet af natten. Giv lige Kristian besked om 
det.  
  
Bod: 
Der er bod på tirsdag, men da eleverne i 7.-9. kl. er i biografen, ved jeg ikke, hvad de sælger.  
 
Unyttig viden: 
En almindelig elefant vejer sædvanligvis mindre end tungen på en blåhval.  
 
Kalender: 
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. 
18/11: Bogbus 
21/11: Bestyrelsesmøde 
22/11: 4.-6. kl. klassearrangement 
25/11: Juleklippedag 
28/11: 4.-6. kl. til juleklip på Bryggergården 

Skole-hjemsamtaler 7.-9. kl. 
1+2/12: CK lederkonvent 
2/12: 7.-9. kl. klassearrangement 
7/12: Morgensang i kirken 
9/12:  Bogbus 
13/12: Lucia 

Bestyrelsesmøde 
14/12: Elevspissammen 7.-9. kl.  
19/12: Juleafslutning aften 
20/12: Juleafslutning/sidste skoledag 
21/12-2/1: Juleferie 
 
Med venlig hilsen 
Charlotte Kjeldgaard 
Klim Friskole  
 

 

Eleverne i 1.-2. kl. har samlet efterårsblade 


