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Nyhedsbrev uge 48 
 

Kære alle – forældre, elever og støttekreds. 

Solen skinner, det er meget koldt udenfor og lidt koldt 
indenfor. Eleverne kommer ind med røde kinder, og i 
morgen begynder december måned med alle julerierne, 
det bliver så fedt. 

Håndværkerne er i fuld gang med at skifte vinduer, og 
det går strygende. Eleverne bliver flyttet fra klasselokale 
til klasselokale, og de klarer det over al forventning. Det 
er rigtig flot af dem.  

I morges mødte jeg ind til fest, stemning og højt humør. 
En af lærerne, I må selv gætte hvem, havde fyret godt 
og grundigt op for Re-Sepp-ten, som kunne høres over 
hele skolen. Og til morgensang sang vi “Der er et yndigt 
land.” Nu håber vi alle, at det har kunnet høres helt til 
Qatar, så landsholdet kan hive en sejr hjem i 
eftermiddag. Kristian og Emil bliver nemlig lettest at 
have med at gøre, hvis Danmark går videre til 
knockout-runden.  

Musik: 
Klaus er i fuld gang med at undervise i musik, og det er fantastisk at sidde på kontoret og lytte 
til “Vi er røde, vi er hvide” som eleverne i 7.-9. kl. synger i dag.  
Hvis nogle elever fra 3.-9. kl. har egne musikinstrumenter, må de gerne medbringe dem om 
onsdagen. Det er oftest lettest for eleverne at spille på deres egne instrumenter.  
 
Praktikant i SFO: 
På mandag kommer der en praktikant Caroline i SFO’en. Caroline skal være i praktik i SFO’en 
indtil slutningen af marts og vil i begyndelsen møde mandag, onsdag og fredag.  
 
Lus: 
Vi har lidt problemer med lus, jeg vil gerne have jer alle til at tjekke jeres børn, så vi kan 
undgå den helt store luseepidemi.  

Tøjbestilling: 
Hvis I skulle have glemt det, kan det nås endnu. Der er sidste frist for bestilling af tøj i 
morgen. Så send en mail med hvilket tøj, farve og størrelse I ønsker at bestille.  
Hvis man gerne vil vente, bliver der en runde mere til foråret.  

Bod: 
Eleverne i 7.-9. kl. sælger, hvis nissen er samarbejdsvillig risengrød i boden på tirsdag.  
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Unyttig viden: 
Marlboros første cigaretter havde 
pinkfarvede filtre, således at eventuel 
læbestift ikke skulle kunne ses på smøgen. 

Kalender: 
1/12: 1.-2. kl. klassearrangement 
1+2/12: CK lederkonvent 
2/12: 7.-9. kl. klassearrangement 
7/12: Morgensang i kirken 
9/12:  Bogbus 
13/12: Lucia 

Bestyrelsesmøde 
14/12: Elevspissammen 7.-9. kl.  
19/12: Juleafslutning aften 
20/12: Juleafslutning/sidste skoledag 
21/12-2/1: Juleferie 
 
 
Med venlig hilsen 

Charlotte Kjeldgaard 
Klim Friskole  
 

 


