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Nyhedsbrev uge 46 
 
Kære alle – forældre, elever og støttekreds. 
 
Vi havde en rigtig hyggelig fællesspisning i går aftes. Jeg er vild med konceptet, at jeg kan 
rejse mig fra sofaen, køre på skolen kl. 17.45, hygge mig med en masse skønne mennesker og 
få noget at spise og derefter køre hjem igen og være hjemme kl. 20.00. Tak til forældrene i 
3.-5. kl. for lækker mad og for et godt arrangement. Vi har fået rester i dag, så hvis 
madpakkerne ikke er helt tomme, når jeres børn kommer hjem, har I nu fået grunden.  
 
Gaverne til julemandens sæk er begyndt at komme væltende ind, men bare rolig I kan godt nå 
det endnu.  
 
I går var eleverne i 2. klasse i biografen, hvor de så Calamity Jane. Det var en god oplevelse, 
selv om filmen til tider var lidt spændende. På tirsdag er det 3.-5. kl., der skal i biografen, 
hvor de skal se filmen Malous jul.  
 
Efterlysning: 
Jette og Christine vil gerne efterlyse toilet- og køkkenruller. De kan bruge mange, så send dem 
med børnene i skole i stedet for at smide dem ud.  
 
Læsemakkere: 
Lone og Kristian har startet et projekt med eleverne i bhkl.-1. kl og eleverne fra 6. kl. De skal 
være læsemakkere. Det fungerer på den måde, at de store øver en historie, som de læser højt 
for deres læsemakker/makkere, de snakker om, hvad de har læst, og de små elever læser en 
tekst, de har øvet på højt for de store. Det er rigtig godt for begge grupper, og det var/er en 
fornøjelse at opleve det engagement begge klasser ligger for dagen.  
 
Bod: 
På mandag sælger eleverne i 7.-9. kl. to gange overraskelse.  
 
Unyttig viden: 
Man bruger i gennemsnit 12 uger af sit liv på at vente på at et trafiklys skifter til grønt.  
 
Kalender: 
17/11: Bestyrelsesmøde 
23/11: Med skolen i biografen 3.-5. kl.  
25/11: Kompetenceforum 
26/11: Juleklippedag  
30/11: Ekstraordinær generalforsamling 
1/12: Morgensang i kirken 
6/12: Elev-spissammen 
10/12: Bogbus 
13/12: Lucia 
16/12: Juleafslutning aften 

Ekstraordinær generalforsamling 
17/12: Juleafslutning 
18/12-2/1: Juleferie 
 
 
Med venlig hilsen 
Charlotte Kjeldgaard 
Klim Friskole  
 


