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Nyhedsbrev uge 11 
 
Kære alle – forældre, elever og støttekreds. 
 
Vi er i gang, de sidste par uger har vi øvet sangene til musicalen, og de begynder at sidde fast. 
I dag er vi gået i gang med selve øvningen og opsætningen af Orla Frøsnapper - The Musical. 
Det bliver godt, uha hvor bliver det godt. Humlebien, som er de store fra børnehaven, deltager 
med 17 børn, det er fedt, at der er så mange små med.   
 
Musical: 
Torsdag den 24. marts kl. 10.00 har vi generalprøve på musicalen. Eleverne fra Thorup-Klim 
skole, børnene fra Søstjernen og Klim Fribørnehave er inviteret til at komme og overvære 
generalprøven. Men I er meget velkommen til at invitere bedsteforældre til generalprøven 
også.  
Torsdag aften kl. 18.30 har vi så den store premiere, hvor vi gerne vil se alle forældre og 
søskende til forestillingen. Efter forestillingen har forældrene i bhkl.-1. kl. bagt kager til det 
store kagebord. Vi forventer mellem 2-300 personer om aftenen, og derfor vil vi gerne, at 
bedsteforældrene kommer til generalprøven.  
Eleverne skal møde kl. 18.00 torsdag aften, så de kan blive sminket og gjort klar til det hele 
 
Bus: 
Som jeg sendte en mail hjem til jer om i går, er bussen ændret, så den kører tidligt hjem i dag 
og næste onsdag, samt torsdag den 24., hvor den kører kl. 13.15. så børnene kan nå hjem og 
vende, inden de skal møde på skolen igen torsdag aften kl. 18.00.  
 
Bod: 
Pga. musical er der ingen bod på 
mandag. 
 
Unyttig viden: 
Coca-Cola var oprindeligt grønt. 
 
Kalender: 
16.-25./3: Musical 
17/3: Bestyrelsesmøde 
24/3: Formiddag generalprøve 

Aften forestilling 
28/3: Affaldsindsamling 
28-31/3:Brobygning 8. kl. 
30/3: Elevspissammen  
1/4: Blokdag 

Christine går på barsel 
4/4: Pædagogisk eftermiddag lærere 

og SFO 
6/4: Morgensang i kirken 
7/4: Skole-hjemsamtaler i 6. kl. 
7/4: Bogbus 
9.-18/4: Påskeferie 
 
Med venlig hilsen 
Charlotte Kjeldgaard 
Klim Friskole  
 


