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Nyhedsbrev uge 33 
 
Kære alle – forældre, elever og støttekreds. 

 
Så er vi endelig sådan rigtig godt i gang. De første dage 
kan godt være lidt forvirrende, men nu begynder der at 
falde ro over det hele, og dagligdagen melder sig lige 
så stille.  
Jeg synes, de nye elever i børnehaveklassen virker til at 
være faldet godt til, og det er skønt at se, at alle leger 
sammen på kryds og tværs.  
I mandags havde eleverne fra 7.-9. kl. bod for første 
gang, vi kunne godt se, at boden har været sat på hold 
i en periode, og at eleverne ikke er vant til at købe, 
men mon ikke det kommer.  
 
Bod: 
På mandag sælger eleverne i 7.-9. kl. pølsehorn og en 
overraskelse. Det koster 10 kr. 
 
Fripladsansøgning: 
Der er mulighed for at søge fripladstilskud hvert år. 
Ansøgningsskemaerne er vedhæftet dette ugebrev og 
skal returneres i udfyldt stand senest 1. september, 
hvis man vil komme i betragtning.  
 

Udetøj: 
Sørg lige for at jeres børn alle sammen har regntøj og noget ordentligt fodtøj. Alle elever er 
ude hver dag, og SFO-børnene skal ud, når de kommer fra skole hver dag. 
 
Nyhedsbreve på Facebook: 
Hver onsdag lægger jeg nyhedsbrevet ind i gruppen: Ugebreve fra Klim Friskole. Gruppen er 
for forældre med børn på skolen, derfor laver jeg også en oprydning i gruppen hvert år i 
august, så forældre til børn, der ikke går på skolen længere, bliver fjernet. I kan søge den på 
Facebook og anmode om at blive optaget, så lukker vi jer ind. 
 
Navne/adressefolder: 
Vi skal have lavet en ny folder med kontaktoplysninger på de enkelte elever. Hvis I har fået 
nyt telefonnummer, er flyttet eller lign. siden sidste folder, skal I give besked til kontoret.  
 
Kalender: 
19/8: Udskolingsarrangement 
20/8:  Bogbus 
24/8: Forældremøde bhkl.-1. kl. 
25/8: Blokdag 
26/8: Blokdag Håndboldkaravanen i Thorup-Klim hallen 
30/8: Forældremøde i 3.-5. kl. 
1/9: Morgensang i kirken 
2/9: Gymnastikdag for eleverne i bhkl.-6. kl. 

Forældremøde 2. kl. 
Forældremøde i 6. kl. 

6/9: Forældremøde i 7.-9. kl. 
7/9: Generalforsamling 
10/9: Bogbus. 
 
Med venlig hilsen 
Charlotte Kjeldgaard 
Klim Friskole  


