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Nyhedsbrev uge 11 
 

Kære alle – forældre, elever og støttekreds. 

Nogle gange forstår jeg godt det der med at et blankt 
stykke papir giver skriveblokering. Jeg har i hvert fald brugt 
en del tid på at gruble over hvordan jeg skulle begynde 
nyhedsbrevet i dag. Men nu er jeg da i gang 😊"#$% 

Nyt fra bestyrelsen: 
Bestyrelsen vil gerne takke alle dem der hjalp med at 
tømme institutionen i Brønderslev og med at få tingene ind 
og få det vasket og gjort klar til børnene. Vi synes, vi 
havde en dejlig weekend.   

På bestyrelsesmødet besluttede vi, at vi vil afholde et 
loppemarked med de ting, skolen, sfo’en og børnehuset 
ikke kan bruge. Det bliver den 15. april fra kl. 10.00-13.00. 
Hvis der er nogle af jer, der har noget, I gerne vil have 
solgt på loppemarked, er I velkommen til at komme med det og lave jeres egen bod. Man skal 
bare selv tage det med hjem som man ikke har fået solgt. Kontaktperson på loppemarkedet er 
Sanne Bach, som kan kontaktes hvis I gerne vil have en bod. Vi håber, der kommer mange, 
som har lyst til at købe det, vi har til overs.  

Fredag den 14. april afholder vi arbejdsdag. Det er tanken, at I kommer til arbejdsdagen 
efterhånden, som I har fri, og så arbejder vi med at hente ting fra Jan Lunds lade, gøre klar til 
loppemarked og med at renovere og male Valhalla. Ved 18-tiden spiser vi pølser og brød, og 
når der er ryddet op, tager vi alle hjem. Der bliver sendt seddel med tilmelding til 
arbejdsdagen ud inden for den nærmeste fremtid. Børn er hjertelig velkommen til denne dag.  

Desuden planlagde vi generalforsamlingen, som finder sted torsdag den 20. april. Vi begynder 
traditionen tro med spisning kl. 18.00, og selve generalforsamlingen begynder kl. 19.00. Der 
kommer en indkaldelse ud inden påske.  

På bestyrelsens vegne 

Mille  

Elevspissammen: 
På onsdag den 22. marts laver eleverne i 1.-2. kl. mad til os alle sammen. Menuen er 2 slags 
suppe, tomatsuppe og kartoffelsuppe, så I kan godt skrue lidt ned for madpakkerne.  

Bod: 
Eleverne i 7.-9. kl. sælger 2 x overraskelse i boden på tirsdag.  
 
Unyttig viden: 
En mand producerer dagligt ca. 104 millioner sædceller - eller 1200 i sekundet.  

 

Christine har lånt et "fysiktæppe" med mange 
underlige oplysninger 
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Kalender: 
20/3: Skole-hjemsamtaler 7.-9. kl. 
22/3: Elevspissammen  

Skole-hjemsamtaler bhkl.  
1-10/4: Påskeferie 
12/4: Førskolegruppen begynder 
13/4: Udskolingsarrangement EM og AL 
14/4: Arbejdseftermiddag 
15/4: Loppemarked 10-13 
17/4: CK ledermøde 
20/4: Kompetenceforum 

Generalforsamling 
 

Med venlig hilsen 
Charlotte Kjeldgaard 
Klim Friskole  
 

 


