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Nyhedsbrev uge 45 
 

Kære alle – forældre, elever og støttekreds. 

Der bliver arbejdet på højtryk på hele skolen. 
De yngste elever er i gang med at lave 
udsmykning til fællesrummet, gangene og 
pyramiden. De ældste laver udsmykning til 
gavlen, billedvæg og arbejder med skolens 
historie. Alle har travlt og arbejder godt.  

Vi gør klar til fest, og vi glæder os til på 
fredag, hvor vi skal fejre jubilæet hele dagen. 
Hvis der er en enkelt eller to af jer, der har 
glemt at melde jer til festen, kan I stadig nå 
det, men det kræver en hurtig besked til 
Charlotte. 

På skolen er der hængt tøj med skolens logo 
op. Vi arbejder på højtryk på at gøre 
bestillingsmateriale klar, så I kan bestille tøj 
og eller tasker til jer selv eller jeres børn. Vi 
satser på, det kommer ud i næste uge, men 
tag lige et kig på det, når I kommer på 
skolen. 

Ingen bus fredag eftermiddag: 
På fredag kører Walther ikke bus hjem, da vi håber, I alle har lyst til at komme forbi til 
receptionen. Så hvis ikke I selv har mulighed for at komme, er I nødt til at aftale samkørsel 
med nogle andre forældre.  
 
Bod: 
Eleverne i 7.-9. kl. sælger to gange overraskelser i boden på tirsdag.  
 
Unyttig viden og dementi: 
Vi har brugt en del tid på at undersøge den sidste unyttige viden, og vi har snakket om til 
morgensang hvad et dementi er, for sådan et er jeg nødt til at bringe. En elefant vejer IKKE 
mere end tungen på en blåhval. 
Til gengæld har jeg faktatjekket denne uges unyttig viden, og den er god nok.  
Peanuts er en ingrediens i fremstillingen af dynamit.  
 
Kalender: 
9-11/11: Emneuge Jubilæum 
11/11: Jubilæum, reception og fest 
18/11: Bogbus 
21/11: Bestyrelsesmøde 
22/11: 4.-6. kl. klassearrangement 
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23/11: Skolehjemsamtaler bhkl. 
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  
 

 


