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Nyhedsbrev uge 36 
 
Kære alle – forældre, elever og støttekreds. 
 
Det skal åbenbart til at være en vane, at jeg 
begynder ugebrevet med at takke jer, fordi I 
bare er dem, I er J Tak for en dejlig 
generalforsamling, jeg synes, det er fedt, at 
I byder ind med konstruktive forslag til, 
hvordan vi kan tjene lidt ekstra penge, og 
jeg er ret sikker på, bestyrelsen er enig med 
mig. I aften har vi det første 
bestyrelsesmøde med den nye bestyrelse, 
det er altid spændende at indlede en ny form 
for samarbejde med dem, jeg glæder mig til 
det.  
 
Bestyrelsens konstituering: 
Efter generalforsamlingen i torsdags 
konstituerede bestyrelsen sig med Mille 
Sundstrup som formand, Benedicte Dormann 
som næstformand, Allan Rægaard som 
kasserer og Louise Klit som sekretær. Henrik 
Møller og Mads Hejlesen er nye medlemmer, 
som udover de nævnte består af Arendse 
Dahlstrøm-Kronborg.  
 
 
Bogbus: 
En gang om måneden får vi besøg af bogbussen fra Jammerbugt Bibliotekerne. Her kan 
eleverne låne bøger, hvis de er oprettede som lånere. Alle eleverne i børnehaveklassen har 
fået en seddel med hjem, som vi gerne vil have, at I som forældre udfylder. Jeres barn bliver 
derefter oprettet som låner på biblioteket. Bøgerne, de låner, kan afleveres enten i bogbussen 
næste gang eller ved at lægge dem i den gule bogkasse, der står i lokalet lige til højre for 
indgangen.  
 
Aktivitetsdag: 
I morgen er der som skrevet i sidste uge aktivitetsdag for børnehaveklassen, 1. kl. Søstjernen 
og Klim Fribørnehave. Aktivitetsdagen slutter kl 12.30 og derefter skal 7.-9. kl. rydde op efter 
dagen.  
Eleverne har fri kl 13.50, og Walther kører hjem kl 14.00, altså en time før normalt om 
torsdagen!!! 
 
Walther fridag: 
Walther vil gerne have en frieftermiddag fredag den 9. oktober, så han ikke kører 
eftermiddagsruten. Når I ved det i så god tid, kan I så ikke selv sørge for hjemtransport denne 
dag?  
Sådan skrev jeg for et par uger siden, men Walther vil gerne have fri hele dagen. Så I skal 
selv sørge for transport både til og fra skole fredag den 9. oktober.  
 
Unyttig viden fra Klim Friskole: 
9 ud af 10 mennesker, der bliver angrebet af en haj, overlever J  
 
Kalender: 
2/9: Bestyrelsesmøde 
3/9: Aktivitetsdag for Søstjernen, Klim Fribørnehave samt bhkl-4. kl 
7/9:  Forældremøde 5.-6. kl 
10/9:  Gymnastikdag i hallen for 0.-6. kl. 

SFO var i skoven en dejlig regnvejrsdag i sidste uge. Se lige et 
grønt billede. 
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11/9: Blokdag 
AL, CL, LM og CK kursus 

15/9: Bogbus  
Elev-spissammen 7.-9. kl. laver mad. 
Forældremøde i 2.-4. kl.  

17/9: Kompetenceforum 
21-25/9: Emneuge 
29/9: Skolefoto 
30/9: Skole-hjemsamtaler 1. kl.  
1/10: Skole-hjemsamtaler 1. kl. 
5/10: Skole-hjemsamtaler 5.-6. kl. 
7/10:  Bogbus 
 Skole-hjemsamtaler bhkl. 
9/10: Blokdag 
12-16/10: Efterårsferie 
 
 
 
Med venlig hilsen 
Charlotte Kjeldgaard 
Klim Friskole  
 

Børnehaveklassen arbejder i værksteder. 


