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Nyhedsbrev uge 34 
 
Kære alle – forældre, elever og støttekreds. 
 
Vi er godt i gang. I morgen begynder forældremøderne, hvor 0. kl. skal have møde sammen 
med Jette og Lone. Derefter følger det slag i slag. I får direkte besked fra klasselærerene.  
 
Morgenbus: 
Om morgenen er Walther meget presset på tiden, så det er vigtigt, at I sørger for, at jeres 
barn/børn er ved bussen til det aftalte tidspunkt. Ruten er blevet længere, der er flere børn 
med bussen, og det er alt sammen rigtig positivt. Men for ikke at skulle begynde alt for tidligt 
for de første elever, er planen presset sammen og der er ingen buffertid, så Walther har 
simpelthen ikke tid til at holde og vente på børnene.  
 
Naturvidenskabsfestival på Bjerget: 
Eleverne i 0.-6. kl. skal fredag den 27. september til Bjerget Efterskole, som holder 
Naturvidenskabsfestival for skoleelever. Walther kører eleverne derop efter morgensang, og de 
er tilbage på skolen kl. 13.00, hvorefter der er SFO for eleverne i 0.-3. kl. Hvis der er nogle af 
jer forældre, der har tid og lyst til at tage med og hjælpe med opsyn af eleverne, vil vi meget 
gerne høre fra jer. Det plejer at være en rigtig god dag.  
Eleverne skal have en god madpakke og drikkedunk med, samt tøj på de kan være ude i, så 
tjek vejrudsigten.  
 
Bod: 
Hver mandag har eleverne i 7.-9. kl. bod. De sælger et tilskud til madpakken for 10 kr. Jeg 
bestræber mig på at få skrevet i ugebrevet, hvad der bliver solgt den følgende mandag.  
På mandag sælger de pirogger og pølsehorn eller pastasalat. 
 
1.-3. kl. K-fag: 
Jette beder om, at eleverne i 1.-3. kl. har enten et hvidt lagen eller hvidt pudebetræk med i 
skole på fredag. De skal bruge det i K-fag, så I skal ikke forvente at få dem hvide hjem igen J 
 
Aktivitetsdag: 
På næste torsdag har eleverne i 7.-9. kl. arrangeret en aktivitetsdag for børnene fra Klim 
Fribørnehave og børnene fra Søstjernen samt for 0. kl.  
Børnene kommer til at skulle prøve forskellige aktiviteter. Vi begynder kl 9.00 og er færdige kl. 
12.00. De skal have madpakke med som sædvanligt og tøj på, de kan bevæge sig i. Nogle af 
aktiviteterne er udendørs, så igen tjek vejrudsigten! 
 
Kalender: 
22/8: Udskolingsarrangement for 7.-9. kl. 
 Forældremøde i 0. kl. 19.00-21.00 
26/8: Forældremøde 7.-9. kl 
28/8: Bogbus 
29/8: Aktivitetsdag for Søstjernen, Klim Fribørnehave og 0. kl.  
3/9: Forældremøde 1.-3. kl. 
4/9: Morgensang i kirken 
10/9:  Blokdag (Naturens dag) 
11/9: Forældremøde i 4.-6. kl. 
14/9:  Arbejdsdag 
 
 
 
Med venlig hilsen 
Charlotte Kjeldgaard 
Klim Friskole  
 


